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הקדמת המחבר דרכי תשובה)להל״ מהראות(
אקדטלת

מילק קברים ,דברים אחדים נאםי־י« ולא אבריו »תד .הגובות .כדברי םליגו 41בקריו! חוצוו^ רק unit
בזה באםרי נחובות ובלשון בשום ושטודי .כי ביקר רכרי הגך־טוזי .תטבתי יחדותי .וזבקום בע»ל«

בד.קחםתו הנדולד ,הנודעד .ראש וראשק .בחלק הראשון .דרכי תשובה >בל הל׳
גליםא דפר אבא אאפרר זבללד.יד.
שחיפו* .וםדיבווס והדברים א »י ד%א כיקש וד.זד.יד ששה לבל לסםון• עליו להלכה לטעשד .עד אשר ^יינו בבנים כפובא
שם וכן שארי ברפי ענמי הדרכי תשובד״ תהלוכוחו ותכליתו ,תעיינו שפד .ויהי• גא בעעיכם כאלו אני הייתי בורטן נם
הוא דל גברא דמראסייעי׳ .ומי כםוד.ו מורד .,ואשר כמעט לא היתד .כפוהו בחים״• נדול ונחוץ לד.לכה
בזד ,בי
והוראד .כאשר ועכימו וענו ואמרו או בל חכמי ח רו דל וכמבואר בהקדמתי לדרכתיש על הל• נדה!עיי׳ש! ועם כל זד.
ירא לנטשו)מרוב עגווחגוחו וצדקתו! וכאשר כ• נם בתשובותיו)שרת צבי חםארח< וד.חטנל ד״ם כי הנהו בעל מלאטה
ררבד .ע*כ אבי• דבר א׳ אינו עולד ,לו כשלימות כראוי ,דגה כתב וה מרוב ענוותנותו .ואצלי טקויים בעת באםת P
כעונותי ,וכרוב צחתי ,כי רבות !בחותי ומיחושי ,וכאבי נומי ינטשי ,ובברט בצרות הדוד וטירדורו זרדיטות •חבלי משיח•
רגוראים מכל צד ,ממשו תרו של שפד ,ר*ל ,נהקדי ירחמנו וינאלנו ביב בכ*י בביאניצ[  rpבנו של קץ פעוט כמוני שהנני
צרין־ להוד.ר ליזהר ולד.זהיד בכל טרטים הפבואר בד,קדמות דג־ל .ובתסדי השיי ,ובוכות אבוו^ אשען ואעתיר שלא
אכשל בדבר הלכד« ומאח ה׳ אשא ברכד .לעדוך מערכד .בראוי למחכוית הוד ,כבד« אך הנד .באחי להציע לעורר עוד
על אמד .טריטים שלא דגזכת בלל בד.קדמות הקודג«JT
ה ג ה אאמויר זייע מלבד גאונותו ובקיאחו ועדולד ,בבל בינות התורד ,בננלד .תמתר .וכחו דגבלא ושקידת

ב(

עבודתו ת ס רנ ה והרנויי־ בם• דדכי תשונה ולהלגה לפעשה)ושארי חי מדיו ת אליי ס( ת ה דד לו T
נדול ושם בחלק החדיטות וטלטול ובטו שנראד ,מחיבירו דגחטר שרת צבי תםט»רת )ועוד נשארו כתבים ושיפד,
בטלטולים וחיתשים באריכות אשר השאיד אחריו סדכה אולם לא רציתי להדטים יען לא הכניסם בחיים חיותו אתנו
בשרת צבי חטארת ואולי מטני גודל יראתו .ודתחקוחו על שרשד האמת לאמתו .ולא ניחא לי• לאדטוסם אדו־א וכנדשז
בבר בחחלת הקדמת שנדטסה לחטארת פנים עד.־ת ומועדים עייש! אך בחיבו ח.דרכי תשובה• לרנל המלאכד ,ומטרת
צדכד ,ונחיצוחד .שם דמן לעטו מבלי לאסוף שטה חיתשיו זד.ערותיו >זולת במקוטות מעטים מזעיוס כי עייז יונדל
החיבור בטלטולים כנחל שוטף הרבד .על כל טרט .וזה בונד .ווד ,סוחר ,ולא ידע הקורא ,זוש המורד .כדת מוי .לעשווש
להלכה יפעשד־ ,.דוטסד עי״ז תכלית ותועלת מעשה החיבור• )ת־תש( ומטרתו ,כן נם אנבי הצעיר בישו־אל אקיים שאל
אביך וינדך■ ונו׳ ולא דבנסתי בחי׳.דרבי חשובד ,הלז על הל׳ מקואות• מחיי וטלטוליי  uכשהי• מש־בד .מקומות לסחור
ולטלטל בדבי־י האחרונים המובאים טנימד ,עצרתי ירי בכח המעצר בבל דשטשר ,מטעם הנד .כדי לשנות משנה קצרד,
לטני דרב ומורד .נוהטלטולים שמתי להם מקום נם בד,ל 0־ ,זו בתשר נצח׳א ונם בחלקים מטדא הבאים בעודי!.
 ( J1נ □ זאת ראיתי לד־גדיע לאשר ?טדתני מדמפימים ושלפים .אשד שמעו דיבת מחטשי מונד* לאשד ימצאו
בחיבורנו באיזוש מקו^ )בענמים נחוצים( השנות לד.לכד .והערות על סטרי רבותינו האחרונים זיל DJ
פדגדולים ת*.קדושים אשר בא  pהחיים המד .אשו־ םטיד.ן אנו חיים ובאורם נויאד .אורד .וכדי־כד .של תורד .ודגדי ,דגם
כי קושיא זו מעיקרא לית< 4ותשובחד .בצידד .בי הלא בזה בעה•*  pnבעקבותיהם נלך של אבותינו ורמתינו ו«ע
בסטרירם ,כאשר עשו נם דגשי ,כחיבוריהם להשיג ולטלטל ע  Tדגדולים ורבות ,Tמ אשר לטניהס וכתוד״*.ק ואמת כתיב
בד .בגוטד ,של ושרה הן הן נוטי הלכות לברד בלי משוא טניס ב»ןום הלכד ,ברוחי ,התלויי׳ בשערוי .וגם אק בעניותן.
וחייב בל אדם לומר לכך נוצחתי לטי אשר חננו השדי לד.בץ ולינע בקצד ,המטרי .טעץ הדעת ושדד׳ק לטלטל להעמק
לדבר לחבר ולבדר .מאת היא באמת מעולת המחכו• אשר דוצד ,לד,תחקות על שרשי האטת שחיברם היוצר יודש
כחחלד .כגתמח החודדק לעם סגולד .ובודאי אסור לנו ,לכבוש תחת לשוננו ,ברם באטחגותא״בכילא דעגווחנווט 4כשמולי
נלימחו 4אקוד ואשתושד .אטים ארצדי .לדבק דעת קדושים וכתלמיד השואל על די1ת דבותמו האחריונים דל וועעמיק
המעיק רבוחר׳ יבחר״ .וכאשר תראה )לדונמא( בם• אות שלום על הל׳ טילד׳) ,סי• ו׳סמ( על תשובתו הריסושי .של
אאופדר דגדדק איש ^*קים אור צח ונעדב המטורםם זי״ע אבדטדיו׳ק כעים ש  0שלפר* .אשד העתקתי• שטד .נבאשד
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הדשבחי מדבריו בהרבה מקוסוח ב»זודי בחי בו תו ו ק בחיבורי  .-n roשל «וםרר* הנזדק  j n tכי
הידועה )מרוב ענוותנותו .מו כנדש שמ מ«נמ ממת הבטום מתו .בנראד״ ממני שורש נשמתו (.אסור לנו להדמים מחיבוריו
חיבור כשלימות כחבומנם ומכנדל! ומשר השיג שם על מ ק ה ת ב חזו אני בעניי המרכתי שם להשיג ולהעמיד דברי
החביש .וכן עוד בממהו םקוטן משר מלמלתי על חנריו בהבימם וכן עוד בדברי מכותיי הקדושים ד״ע ומם כי הי־
ממזמו־ד בעל .שם שלמוד ד-ע  ' artהרמשון משד וכיחו בעודי מ סי נעורי לשתות מימיו תמטנים והמהודים ונחנדלחי
על ברכיו נורמיתי נודל נורמותיו תמלמותיז ימכמ׳ל( ועיי׳ נדש קדוש זקמי בסי מגו־מ דבלה )מ׳ מנחם עזדב ימקוד וד
{>לקי הרוחדת לכל בשר( כי דבו הדמשון שיש לודח מותו למ יובל לשכוח ובבתי׳ דוחמ דשביק בה בעלה וכר כנודע
מחדק ע״״ש .ועוד כהנה מרבותעו ומכותינו נוע״• בדברינו בשרת מנודמ נחלק ד׳ סי׳ ר( בארוכה ברמיות למין שיעור
מש׳ס ומוסקים שמותר להלכה בד־ת לחלוק נם על מביו מו רבו עי״ש! וכמוהגהיק שדהתורד« מי כמווע מורד.
האדמדר מהו״א מסאכממשוב דיע בעל א בני נז ר משד כל נומי טרחת ממודייתמ דילי׳ ותהלתו מלמה המ 1דן )וכן
שמעתי מאאמדר הנה׳ק ז״ע תמיד חהלתו במיו( וכמובא בחיבורנו מדבריו ומחיבוריו מענדנו עמדה לרמשנו .והממורסב
 r xדאי׳ .ובמקומות אשד כתבתי בדוץי השנה בתשר מנודא על דבריו דל בודאי אל ימלא מאומה עמ״י הטעמים
שכתבתי לעיל בזד« ודבמל הדברים אןי למותר .ת תדדזי מ ^ 9י אדק כל ית־ש היודע האמו^ להורנו ברוץ• האמת
בתורת אמר^ למען שמו ואמונתו ותודתו .ובזכות אבותעו ורבותינו .ב׳ב״יושיענו .וכל הדן אוחי לכף ז מח nrT־ 1לזכות
ולםובה  Pהשמינה
ד(

ע ו ד אכתוב בזו* .הנם כי הדברים ידועים ונראים לעק המע  pבדרכי חשובה בחלק הקדום )הל־ נדה(
וכמבואר שם ב ה ^י «ןי כי אאמרד חיבר הדרכי מזובה רק עד םי׳ קזרט באנסנעו קרוב לםומו ואז

בעונותינו הרבים ועונות הדור סנ ת האראלים את תסנוקים נונם זהו שחיבר־ על הל׳ נדה עד שמה רק בדויד )תקרא
אצלס מהדורא קמא היינו שהקדים בתחלה בהבאת הםמו־ים שחיבויו על ומדע שם ולא השרת אחרונים! ואשד השלמתי
אני העעיר בעודי כמהדורא ב׳  f wונמדוד עזי סי• ו■ כמבואר שם בהקדמחי להל׳ נדר .כי ה כ ק הי עו ת ה א ש ר « «י
זד.ו מצויין ו 0םו^ בהדמםוש נרשם בתחלתו וסומו  pשעי חסני ארית  -אמנם בהל• מקואות בזד .אש לאותות וםימנים
האלו לאשר בעודי חבל מאתי זשנעיד בחםו־ו •ודש ומכו ת אבותי ד.קדושים.
 ( Hוז 11^*%ם עוד ב ק סז הסט׳ר ,לאשר הבאתי בזד .כ ם הסובא בשרת הנמק מהרשדם בשם ם׳ האשכול )תדודס(
לדבינו חדאנדד ד ל ולא נ ע « מאתי .ואשד דם י ^ז כ ד .כי ד־כו על בכד -בעלי תריםק .והדמי®
קונסדיםימ וחיברו חיבוריט הםלאים ערעורים .תכחות ובידורים .לשיםר& כי ם׳ האשכול תדמם אז אינו לדראב׳ד דל
וכר ,ולא אארץ• ואזנח 4ולא באתי להכרחס יען כ־ נם כבוד הד.־נ דל בעל נחל אשכול המרל )ואשר האריך לבאר
בשי»זו במבואו וד.קדםתו( לא

בעמי .ורעם כי בד׳ת להלכד .אין משוא מנים וכנ*ל נולא Tעתי מה הי׳ לו להנ

מהרעדם דל וכי לא ראד ,או לא  j r rמעז תרעדו על ככד .וד.ביא כמעט כל דבויי ם׳ האשכול כאלו הי׳ בויור ומקובל
אזנלו הללמים שזהו להראכ׳ד דל בלי סמק ומקמוק סעולט! ם*ם לאשר רובו ככולי המבא מ ה להלכה מפ׳ הז מ כול
ו הנני

ה מז לההנדד ולא למקל  antזהו מ שי למ ש נם לםמיקא לחוםרא ודיסיי.
מד .אסיד חודה וברבה מריס* .לידי־נ חביבי הרב תדג החריף ובקי םועיה םורה כהלכה ותבר היבודים
מחוכמים ו תז מרה נטע שלמה שליסעל שליטזא אשד מרת הרבה בהעתקת חלק זד .דרכי תשובו• .ובהנתזו
ממדי וסידורו לדמוע יהי• ז ד ע « רעל על במתי האלחד .וםטים מ ב ובבתס

 OUinKIבברכד -גמדן המתיויכ בברבת כתדש לאידשיע כותב וחותם בחורש הרחמים והותנון שנת תישדג תאנמה
לישועה תאולד■ תון• אסמי עם מגולד .מקרה ישדאל ה׳ מושיעו בעת אדד« יואיאנו מאמילד .לאודה
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א )א( *אין האשד .עולה מטומאתה כרדדצד®3 .־fTt
שבעולם עדיין היא בטוטאתד .וחייביז עליד .כרת )כ( ^עד שתטבול כל גופד .בכת
אחת במי )א( מקוד 0 ) .או )ד( מעיין
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ר א )א( מקוה

הייגו מי נ5מים נקוו לגומא ואכיס

סאיק מיס תיים םא*צ מיס סייס יאא לזג ולא לגדם ילזגה וווי מושקים אגל

דרכי תשובד.

סעיף א׳ )א( אין האשד .עולד .מטומאתה וכד וחייביס
עלי׳ כרת עד שתטמל כל ט 6ה בבת אחת
במי מ ס ה או מעיץ שיש כד»מ מ׳ סאד״  pקבלו סנדל
הללמ*מ שיסור זה ונדה הוא מסיח וסייג כרס מלא פבלס סיפור
זה .רכ מ ד ס רירש כד׳ ד*5ד פיי־ש פה שביאר סה להוציא
פדפס השואל שם ופיי׳ בסס־נ אדס סי׳ קייס  noס״ק ס*י מיש
סס ופיי׳ מיש גשדס מזם סיפר סייד סי׳ ו״׳ם ®׳ד סריב־ש אלו
ומיי׳ בדבריט בפניוק בשדס פנסהאלפזר ס׳׳ב שי׳ י*ו ודש ליישב
דברי רבינו הריב*ש פיי־ש ופ-י׳ בססיומ ^ל® דברי סיים פל סקואוה
ונשנים לעס ב׳ מ׳׳ש רביט סס ועיי׳ בשדס מהרם שיק סירד
כד׳ ק*צ באוע פזה לבאר דפיפור פ׳ סאה הוא פהיס פיייש
ומיי בישפס יסקב בכד׳ זה פי׳ הארוך ®ק ב׳ פ^כ דפ*ס
ראייסו פוכיסס
לפבילס אדם ניטני הוא רק פדרמן ובפסכס׳׳ה
נ׳כ פי״ש וצ*פ׳ .ועיי׳ בס׳ ביה דוד פל הידד )להג*פ דוד
ניססרי  pדל( מ אי׳ זה פה שפל®! בדברי הריגיש הנ׳ל:
)ב( עד שתטבול כי‘ טפד .בבת אחר^ פיי׳ ס׳ ך ס״ק ג׳ בשם
הפור ושסקיס ופשוס דאפ•׳ טסה קפן שפהכסה בסחוס
פבילה פולה נה פל שיהא פ׳ סאה בהפקוס והנס
מפי 0ל«
מ׳ פרון השלמן )לפה  yפנאווסרדק( בסי׳ זס אוס י׳ כ׳ דנטןז
■חל הרכה ע ם פ׳ סלמ לא יספיק לכיסוי כל הטן{ פשוס לדפמו
דכפקוה גס בפפיין צריך יוסר פשוס דהפיקר הוא פה״ה בכיסוי
כל הטן( פכ*ד וזהו לא פ־רוור 0כ לסל׳ד דהא טון Dפקו b
הללנדפ סה פ׳ סאה והללר״מ סא פמס וכפ׳׳ש במכה דן{ ו׳
ריש פ*ב גבי ®פורים ומיי׳ בספ״ג ידד בפמיסה להל׳ מריסוה
וגם למה שציינהי סה )בכדק הקדום( בריטש ודפיפי׳ לפנק פקיה
הוי הך דפים שכל ט® פולה בהם רק לסיפנא ואספכסא וכנראה
בכל סשפסי התודה כטן בכל מקום שאמרו ד׳ אפוס כל אדם
קונה לו בסספבסוסו וטן{ האדם גבוה ג׳ אפוס פד כתפו ומדש
חוס׳ בשבס צ*ב פ*א ובמרובין ®® 0א היינו מלבד צואת ורא®
נמצא סא טלו ד אפוה בפע ואפפ״ב באדם טנק עבוה הרבה
יותר לא פצ׳ט ®ש לו קנין יומי בשמח האח לזכוס בפקופויוהר
מד׳ אפוס וכן בכל מנין וטנ טון סיפרו כן בססס באדם גיטט
שמסכסה  bט» מנ׳ סאה ונם באדם קפן צריך פ׳ סאה בנ*ל
ולעב י״ל דגם בנדול יומ־ פבי׳ז פססיק 3ר סאה טז לננס ומן
לפנק  pנראה פסשסוס דבט המסקיס ראמניס ומיי׳ סה בטז
ניק ר ד«עור זה דפ׳ סאה הוא שיפור ®סבסה  Uאפי׳ טן{
טוסר נדול כדאי׳ מיי ייחז אס  bנשרו במים פיס ש  bטסו
מלה נסם וכמה הם ® סאה מר׳ל הטז אך וכי נפשה פפשה
להקל בלעסוד כרה כשיארמ אשס פננךה כ® ®כ ציפ פוד וכן
יאיסי ג® טלוס פליוה פל סשנמס פקואוס נדא משנה ז׳ טסקא
דפיקר ס ה הו א ר ק מ הו מ ל ט פו פולה בהן
א׳ האריך
וב׳ וזיל י ח ס הוא ל«ד ®מוס מסס וינד פסה הדורוס כמזפפפי׳
גשמו טפס וימ שספטט מא אדם טטני הי׳ סמן מי ס ננס

וקצר ובפדידס אמס מל אפה שלט לא יהי׳ ט ^(ה של »לה
שנמדדו סטי אפה דספן פנ« דאז האמה היסה בומה פססימ
שלהם ופכשיו אט ®דדים בפסחיס ^ ט שכס קסטס ואין סה
חשש אן{ אס אק כאן ט מ1ס  b5מורס דהסורס ציוסה רק ®ס
שכל ט® פולה נהם וחכדל צפצפו השיפור מל אפה וכו׳ בכלדור
לט מדיד® באדם ביטני שסה יפלה שפס ט® וכו׳ פטל בס׳
טלוה סליוה ולטיז נמצא לדידן לנדמרא טון דלט דטיו הפיקר
הקפידה הסולס בפיץה שכל טפו יט׳ פולס בהם טכ יל באדם
פנק )אשס פנקס כניל( צ*ל יוסר פלע־בפים סאה אם אק כל
נו® מולה בהם נשישפרס קודם שיפבול דסא כשירד וימבול וירכק
ראשו אז ממילא יפלו ספים רכסו רא® וט® אך צ־ל כשישפרט
ס קידה פבילחו אך יש »ד לפלפל סה וסצאהי פי «
להגאון במרי אבן ®■נס דן{ א׳ עראס מדבריו דבאפה נפנק בפיק
יוסר מים בפקוס כשהוא מובל ופיייש בהגמה הנריב מפנקל דל
שחלק פליו וצ*פ אך להלכה לפפבס אם יארפ שמכל פנק בודאי
יש להספיר בספק איסור ברה בנו׳ :

ודגה רטט ב® דברי סייס פל הל׳ פ^אוה כספי׳ א׳ כ׳ ודל
 p pb® pנס׳ סאה בין בעפיין וכו׳ וי׳׳א דנם אדם
פוחר לטביל בפטק  b3שהוא ובלבד שיכסה  bגי® אבל לא
נמינן טסי׳ אך מה״ס ייל עם דפס הראשונה פודה שאדם מפהי
בפפיק בביש פטל ובביאורו שם ספי׳ ב׳ מדקדק בן מל«5ן היא׳׳ש
עיי׳יש בסחיסה איה א׳ ופיק בשרה פהרא־ס )להטג פבפסנממ׳נין
דל( בסק{ מלה אהרן להל׳ פקואוס פה שפלסל פיד רביט הרס סה
פיייש ) :נ( או מעיק .יש לדקדק מדופ ני,פ מק הממבר או פפק
כיוון שב׳ כבר דסקוה פפהר טכ טש מפין ונראה פמפ דאשפפינן
סינכהא bשונו שג׳ או ספק «ש ט ט סאה פייט עם מפק
צ־ל מ פ׳ סאה היינו שנא כל׳ ה»סקיס דפפק ממהר בבל נמא
אפי׳ אס אין מ פ׳ סאה .ושוב קשה לכאורה טב לפס לא הקדם
פפק לפקוס כלשון סכהוב אך פפין וטר פ^ה ®ס יהי׳ פהור
שהח־ים מפי; בסמלה ונם טון מנפק משיב וראוי יוסר ל כ ^5
)כס־ש בס«ק שלאסיז( הודל להקדפו אך ב^נס ל^ס פספס
שכסננו סס דיצה להםפין בצימי׳ נמין ל® סאה כדי להורוס
שצדך נם בפסק פ׳ סאה ב® .ולא סק® אקרא טסי׳ טון דכסיב
נמק ^סס לאקחפי׳ טון דראוי גם לזטם אבל טון פב׳ ^ו׳׳כ
פקוה ®ז ק׳ו דפפין מהור זהו לק*ס דהא דרשינן ®ה 3טכ
מפין טדי
)®בא ברי( יטל אפי׳ מלא ®ם וכו׳ ס*ל פפק
שפים ודס ) :ד( מעיק ®י׳  Jטס®ללסליח־ oס®ק א׳ודל
הנס פס ^ י ג הגאון פהרי׳ק שפשס המנהג לממס ®{:ואוס סן
הנטס מל ישראל הגה אורבא שגבר 0מ המנהג ו^א למטס
מקואוס  pמטס טי נעניס ולא ראיסי ס ס מקוס o o f w b9
®לין ולימא »»0 0נז לא סממוי ®ש ס ס ® Ofל»וס
נדי נשטס
פ^וס ®י גספיס אן בנףק הטטרג טהגים ק
 ratoiמהיי® שס אסד זר® כ» 5שנים ו® יהנימ ^ 6יוס
»6נדס

גאו־ הגולה

יורה דעה רא הלפת מ^אותסעייף א

נ ) b o mד«ד^

)ד (.ישיש )  0בדוס )  0ארכעיס ) ח( סאה

נדסמס־קדמגיגה

דרכי תשובה

לומדים שבאו פן הגולה ר*,ין ווילנא בשנה ינףז לפיק וב6ו לק*ם
המנומ ונןנפו מנהג זה וכו׳ ^!נרסי פאיור שנהגו כן לא ^ו ל
מנהגם כדי שלא להוציא לפז מל בטם ובטס שנולדו סד הנס ונם
שסנאון מהרייין כ׳ שנהפשס הסנמבמדיטס שהי׳ דרשם וכף אבל
סלילה וסלילה לסשוס ק במקום אסר אשי׳ במקום שיש איזה דוחק
לסשוס סקוה כנהוג באתה הוצאה מרובה ממל הביס הילל ומיי׳
סיהלי סהרה )לבג-ס מסנדל קארטי ויצ( גבא >מק א׳ »׳ שם
ססלס סשייס המר\ה יהדר מאוד אם אמר במפץ או לססוסבפי
הפציס והסוקס פצמו לס«ס פר\ה של מי גשמים סכטס סצסו
לספק איסור כרס צפי שא*א נשום סנץ שבסולם סיהי׳ כמי לכל
הדיסוס וכפו שיסבאר וסוב לפני אלקים יפלס מזה ממל ומכ
נלסם ושמלה נלסם ס׳ק ג׳ שיזהרו למשוס ק כמל ט במי גגמים
צדכה השגסה גדלה רוכל לבא ליד סששוס סמל והנס הדבר
נפסס סוד מגדולי סראשוגים רבינו המס נ׳ סה ו*1ל ואפשר
דפסני שפופה זו )הייט כדברי רבוסיו של הוי שצריכין לזבה רכ
מים סיים( נהט בכל הקהלוס שיטט לנמם פקוה של מיס סיים
6בפים נהם ומיי• בס׳ סקוה מהרה )להג׳ ממוסס דל( כדק א׳
שהקשה לכאו־ דאי מס״ס הורל להזהר לנלסי לשסוך לסוכן מים
ממק אפי׳ להפיג צינסן דבזה כבר בסל מסם סורס מים סיים
אלא שכ׳  asשנראה לו דמה נמדקדקין סל מקום של מים סיים
ממם דנסקוה של מי נשפים )^ Mאס י׳ס שיסס הרממם
והראמד ד^ל הא דנסן סאה ונפל סאה לא מיכשר מא סד חנו
סיירי >^י׳ נמים ולדכ כיק דסקוה של מי גשמים צריך לי&3נ
וליפול משום מנקיוסא וכשסוסיןז מים מד מעי הפקוה פמלה
לד הרסמם והראניד המל ובמפין לדצ לשפוך לסוכן מים שאוטם
דהספק טנס מפצסו ס׳כ פ ה ^י ונכון לכל קהלוס קדומס לסיוס
מהדרין אמר סקוה של מים טבסק דוקא  ih sונדי׳ בדבריו as

מי^ה סהרה «ין סיס גדיה ומסא ונו׳ וממרו שיה פרמס
הנושם ודב סידד סי׳ קצ׳ו פייש שהזהיר ג*כ רק להת־ ולהסאפז
 t eהאפעזס לממס סקוה ממסק! ומכ סוד שם נמימח שדס
סרוגס הבושם רדב מירד סי׳ די בדה ומה שכ׳ הדמג רי סוד
גמה שהסיד וצדיקי זפטט וכף סיייש ספפיו וסיי׳ בשויס למשי
סרדט )להנאק הצדיק ממאד דל( פהדורא סליסאי מירד סי׳ ל*ב
נדש ג*כ לתהר בכל סאפמתס מסקוה של מי נשפים משום כסה
מסמים ומספר שם ממשה טרא סמקוה של סי גשמים שמצא
מסי נסשיס והספידו
בקהלה א׳ ושאל להיב וסי
הפקוה הזאס והשיב לפט ספשים שנה )וסיים( ואיכ בלי » ק כי
אסי׳ מיסה א׳ לא הימה גמקוס זו ופיי׳ש סוד נדש ודל
אם ט מק מידס דססו ט סילוטס של סמכה אק מ שום סכנה
מים בפיני ראיסי בכל מקום שמסקטם בדרך סילומס שיש מ ס
סכנה מים דודאי איא להיום סילון מטש א׳ דננדכ מסוברים
מכמה מסיטה נרי מסמרים או ס*י סופרה פהוסך וננדכ שא״א
סלי סכבס מים כל שהוא יש מששא דשאונץ כסו בנדלק של P
כפיש מרן סירס בנדי ד א וכר פטל נלסש סרדט ונדי׳ נדבדט
בפניוהן בנד׳ס סנמס אלפזר סלק ה׳ סי׳ נרו ]פורט נכסוטס
כמס{ נרש סה דפיש הנאק ומדס מירד סי־ דג דליה מב פיט׳
לסשוס מיץה פ*י מי גשמים בס*כ הוא פליסס הקולמס בלשוט
)נמסכסס׳ג( כמבואר דמדאי מי מפין פדיןס יוסר לטס אך יש
ליישב דברי קדוש מ א ל דבס׳׳כ לא הי׳ אפשר בפדן אסר ב«גדא
דיא׳ שנשאל וכפו שט שם בסשף ^(סיז ט״ ד׳ד שבא ממדזטס

מל ססקופוס שנסט ק סייינ^ ]ומיי־ נדבריט לקמן סיק  rtוס׳ק ליס[ :
)ה( סד׳* בז ע .ט כש*ך נז׳ק נ׳ נשם הטי סשפס שאם הפיס
משוטס * Pייייז אהיא ^ יאק נשוס פ^ם מ׳ סאה
אבל מסצפקז כל המים מהמלה ופד סיך הם מ׳ סאה טובליה
בכל מקום מסט םנק 1הנסבל סהכסה ט נין אדם ונין כלי »דל
ופיי׳ נס׳ גTולי סהרה נמל נז׳ק ה׳ דהייט דוקא אם זומל בקרקס
ישרה אז מצסרסק המים שבסמלה ופד סך לשיפור נד סאה אבל
אם הוא מקום מורק אין מצסרפין דק י׳׳ל קססרס איט סיטר
וטכ בסי׳ עי השלוח להנ־פ שפמה יואל דל מסווירז ס־ק ד
והובא גם בלמם כדק ט ופיייש בשמלה נרק א׳ נ ד ה נלמז
כסנסי וטי שפקפק פל ראיוסהנדולי פסרס לזה מירושלמי פיייש:
)ו( בהם .גדיי נרז נז׳ק )א( ט ופיי׳ בס׳ דברי אפס להנאון
מרה יצחק בכד דוד דל קונסרס ג׳ מיייש באורך הסלסול;
)א( ארבעים  jikdמיי׳ נאהיסנדק פ׳ נפוסגרנשם שר׳הפסדו
בן לב ונדי׳ בשרם מהריי ק לב 5דנ סי׳ סיא אם מבלה נמקוס
ונפרדה ואס*כ נמצאה שאין שם פ׳ סאה אפיס שהוא מפיץ שהוא
ס׳׳ס שמא הלכה כפיד דפנדץ א״צ פ׳ סאה ושמא סי׳ ס מ׳
סאה כשמבלס נד־מ יש לססמיר פיי־ש ובלמם כדק ה׳ נזה הטאו
וסיים ולפפ׳׳ד ציס .והנס אין רצוני להארץ גס׳ הזס בדרסיש
נפלפילים )כנדש בהקדפסי( אך אמירה 0כ דפ-ש צ׳׳פ כייט אם
להיוסיר נלמיד ממטם ל^כס לממשה דברי רביט במסדי ק לב
שיש להסעיר סה סם׳ אימר כרה והגם טש ס*ס לקילא כנז׳
מ*מ הנה טדס וכרי המהי״פ ידג סירד סי׳ י*ס דמה דפסקינן
ס׳ מים -שאוכים לקולא היא דוקא שיש להמקוה מזקס כשיזה כהאי
דס^ז סיז לקמן מקוה שנסה»ןו אש נפלו בהם מיס שאוטם או
לא דייל שהפסד הנדס בסזקגזן כשמסיפי סליהם יהי׳ כהם ס׳
סאה אבל כשאט פסססקי׳ פל המקיה יהדי היא מסרה לפנינו
והוי המו פיר שמולז לפנינו והרי היא ס׳ דרבנן נמקים סזקס
איסור וסופאה דסנדה והאריכו נזה בגדולי האסחנים ופיו׳ נס׳
באר סיס סייס ופלטשי סהרה סי׳ רא ס׳׳ק ט נפה שסאריך
סה וא*כ ה׳ינ טק דהמקוה ססרה לסניט אק לה מזקס מסרס
והוי כדש במקום חזקה א׳סור והנדס ואסיר כדססקיק בדיט סיס
להש׳׳ך סי׳ קיי ואין נדסוס טזן דכוא מפיק איכ ליש ססרס
לפנינו לנדר דמפיין כשר גם נסשרה מימיו דהא לסומס זה  Pרסס
המדרס וט׳כ נשרה פשבנוס יסקב סי׳ פ׳נ ודסימי׳ פור גחלי
^זרונים סובא בפתיש סיק טס ]ומיי׳ נדבריט טה להלן סמי׳ מ׳
כדק רנרו[ רכל המעייטס שטמיט במדטס העומדוס נין הנהרוס
יש להסס»ן שאץ להם דק סנדק לקונא סייים וא*כ הוי לנדז
ס׳׳ס ל«נניא ספק כ ס סו ^ז דגם נמפיין צריכין ע׳ סאה ואס׳׳ל
כהפוסקים דבפנדק איצ מ׳ סאה ספק אס זהו  pמפיק לו כטל
ופ׳׳כ יש להסמיר ו^נד׳לברל ,ומיי• בשרה שירי סהרה להגפההטק
דל ס«׳ ליו לסי׳ ד א פיי׳׳ש) :ח( סאד■״ פיי׳ שץ־ ס׳׳ק א׳
שד אבל הנארוה מינפים המה מפיץ גמור )לכל דבריו( וט׳
פט׳ל והנה בשדם סליפס טס יסודא למסרי לירמא דל )*׳ ט
שקיל ומרי בדין הבארוס טק שיש סנט נ«א נפלו לסוכן ג׳ לונק
ג טו ^ בפוד שססח פ׳ סאה לדפס הפוסקים מם בפפיק פוסלים
בכהיג וכן סיי־ נשרס זכחן יוסך ס־רד סי׳ רנ ]נס־ פסגרס
השלסן הספרדי ציין בכרס סי׳ ג׳[ שהפלה מפני מ ט »ז׳ דדק
נשפס הדסק &5ין לסם גמקומם מרךס אסרס יסכלו בנארומוטכ
מקורו מא סת־
^ ה»רדי  ■vמס וכדא
במ׳׳ס כמד
פהדלשניס

יורה דעה רא הלפת מקואות סעיף א

גאד הנולה

>א( ) ט( ושיעורה ארה עיר אמה על רום ג׳ אמות במרובע )ב( יכ אמ ה כת ר טפחים וחצי י לפג׳יז TO
אצבע יואם ד^א רחב יותר ואינו נכוה כ*כ כשר אם יכולה לדתכסית כל גו»־ו בדיז ^ ^ י 1ק ם ^
בבת אחת) .י( יוצריך שיעלה בתשכורת ס  toאלף וקי*ח אצבעות כגודל ועוד חצי
שצי אצנע מידגו פ״ז ד כלים ־ מינו ייושם ו הוא לפ• חמק אמה נה ף ספסיס והצי אצנע ההיא רד אצמגוה וסצי אצ» ד*ו  rמויזה »ל
אמה סס מאוש אצנעות וציום ג׳ אמוה מיד אלפים וקייס אצנמוש וג׳ סלקים שמירס אצמ ו 14דק ה מ מירכי׳ האצמ ולסימיא

באר הי 8ב

*זחי תשובה

הנאיוח סנונמיס הם מפיץ נהור לכל דני נינ מהרייק והרמב ן משוגה
)נ( נאמה נתשומ היי״ו סימן ב ה נהג דאוין >׳ מסגלים  orbjiנימד
היים אמה ומיס ונתנ הפיז ונ״ז לאדם אנל לכלים משהי מעיין נני ס

)א( ושיעירד אמד זנל אםד« ע׳ כומביץ ורא מיי קכים תגור מם* קם>
זנו־ סי• קם־ז בסקור .ענולז■ או הזנמדת בתמונת ו עי סמר לחלק
■ »ץ־
יידסנאים אץ־ ססמנו״ם אותו מם־י ררכי ר&הנחס־ם) :ב< סיר אלךגP .

דרכי תשובה
מהראשוניס כפהר״ל והובא בכנכיג יו*ד סי׳ ק*כ נמהוס הפור
אוס צ׳ וכן נשו׳׳ח משכטס יפקב «׳ גרג בדיה הכלל הפולס
והובא בסח׳׳ש שם סיק ד׳ דאון להטביל כלים בבאר פסני KJTO
ג׳ לוגק שאובע כרל ופיי׳ לפיל בדברי אאסת־ בדרכי חשובה סי׳
קיב  p*Dטג הביא פת־ דיטות גדולי אחרונים שאמיו להטביל כלים
נבאר פ״יש ואס כי סיים שם בשם אטו)הוא אאזסרר זצללהיה(
בשו*ס שם כלמה כידי דכשיש פ׳ סאה בהב^■ בהכפר שאין שם
מקוה והוא פורח גדול לכסוס פס הכלים הפירה יש לסמוך נשפהד״ח
שלא כפלי שם ג׳ טגין שסבן בפס שאיבס הנאד פיי׳׳ש והייט
נפטלס כלים אבל פטלס אשה לנדסה בספק איסור כרח י־ל
דאין לסמוך פל זה להסיר חשה לפטל בבאר אפי׳ בכפר בשסכדיח
ספמם הנ*ל ומיי׳ מ״ש רבינו זצללה׳׳ה בדברי חיים פל הל׳סקואוס
ססי׳ רב בטאוד הפנק נסטגסס הפוסקים אי באר יש לו דק
מסיין להקל ובפנים שם כסב ב׳ דיפוס חליקיס והדיפה האחרונה
כסב ויש חולקים דלא מיקר ממיין אס ב^• טבפ ספם
מפט מכוסלי׳ פטל) :ט(ו ש-עודה אפזז על אפה על דום וכר.
הייט שיפדדו זהו השיעור מא  P״ סיעת־ המשלןל ,שו׳ס אבקח
חכל למק הטי סי׳ נ*ב וטג פיי׳יש ומובא בברט יומן{ בזה בשירי
ברכה וחלק ספי׳ז פל הרב ש״׳ח טח דת־ חידד סי׳ ק׳ב מיצה
להסיר לזה בשיפד פ״י המשקל וטכ בכטדו ומצמו בשו׳׳ס חיים
שאל ח׳א סי׳ ס*ד אווז ח־י פיייש שחלק נ«כ פל הרב טס דוד
כנד ,וסנה לא זטסי להיק מ׳׳ש מרן באבקס רוכל שם בשי׳ נ״ג
עד האומר לא נפדוד אלא נשקול כפי סס שהודיט הרמטם שינגור
רטפיס הלוג ושקלט וטלה שיסור וכר ומ׳׳מ אין לט לפמוד פל
המשקל במקום שיהי׳ סיסי־ למדס כי המדה היא הפיקר רהד
חקופה פד׳ל באבקת רוכל והנה לא ימלסי להטן ספיקרא אץ
יו!0ו לשקול טבל המים כיון שאין חמק זליז הפפייניס ומקואיס
כי יש מים שיש בהם סינפראלנדן קצס יוסר סשירש ברזל וטוצא
אז יכבד משאו קצס יוסר וכשיהי׳ השיפור כמס שיצרכו טבד
ומשקל טכ לשימור פ׳ סאה כמוס מנים שיצטרכו וישפח בנדם
צלולים היורדים ס ^ ההחם וכשסהי׳ המקוה מסים כבחם יוסר
פי*ז ישארו נפמוס מהשיפור ויט^ לידי איסיר כרס חיו .ופוד
והוא סטיקר הלא סוןו כל סק( צדיק למא למחדה לפרוד הפקוה
שם כסה יש בהמיס כי סס יופילו בססשקל כלא לא טציא כל
המים לשקול אוסם במאזנים לדפס כסה סשקל כדי לשפר עייז
שימודט וכשיממלא )דרך סבל( בהמשכה וכי מציאם סלם )מיי
שמכל לשקול *סם מז׳( ולרשום סל הדפנוס  TOכמה ^ו כדי
שנז־פ פד כסה יהי׳ «סור מקום וכשיגממוה פוד השפם tow
® qכל שןז יהי׳ זה פדTס ואם הם טפינו בקיאים מ מ מן
לסשווח המשקל והמדידה.בכמוס הפיס הלא פימ יש ימש בפיס

שכבדים יוסר כגיל ו*כ נסח דבדץ לשימורק בספק איסור כרס
ומי יוכל לשפר ולהב^ זה בכל מקים להגדיל  pפיס ^ניסומוד
כפיש למיל נזה וי׳ל דגם סגס פרן באביץז רוכל זהו דמשים זס
אק לחשוב כלל במקוה במשקל רק בפדידס אצבטוס מיי׳׳ש כס׳
בזה לשוט נפחבר) :י(ו «־יך שיעלה בת שסדת נדד א ל ף קי ח
אצבעות בגודל ועוד חצי אצבע .פיי׳ &ס*ש סס ® Pא׳ וגי.
אמנם לא רציתי להפריס ולהאריך סס בפה שהאריס הראנצנים
והאחרונים דג אץ לשפר ולחשוב בחכפס הנדסה אמי לסו ט ע
וחבא ככולו לא גסירי כלל אך בשיפור מספר כאצגפות אגודל כנד
אשד צרץ להחזיק הפיס טכ בארט ורחבו וטבהו מזוט ופיי*
בס׳ כרם שלפה פל הידד סה וביש נשויס פהטם נצק חידד
סי׳ קצ׳׳ס ס׳׳ש סליו ט שנגה יצאה מלפניו)של הכרם שלמה( בפדוסו
מה פיי׳׳ש ופיי׳ בזה בשרס אהל אברהם )להג׳ מג׳ שנצפמלי
דל( סי׳ ס״א וטיי׳ בשדס פרי השדה זז׳א סי׳ קטא לפנק י ס p
שיפור כפקוה באצבפוס מה והנה כפי הנהוג ומקובל אצלי פאמסי
כגאונים הקחשים זללה״ה  pלחשיב כפי נדש החסם הו»־ ס**יו
סי' קפיא נאמצפ מזשו׳ בדה והנה וכי׳ ישיפור 6צבפ אגודל הוא
קחב נ ס ^ צאליל והנם שנפל* סשטנים אמחם נדגדגז וכיוון
שהוא אטדל בט^ 2צפננדי ספפמ׳׳ר שהוא פסוח ממס פשיסזד
צאל׳׳ל א׳ שלם וכפו שהביא זה אאמו׳׳ר נדרט סשובה לפיל סי׳
טג כדק ל׳׳ד נד׳ה ובסנק שימור אגודל וכר ופיד במקופיס רסס
שדיבר מזה נדרסיש כסיש שם במוסגר לציק סליהם והנם שס»!ס
שם בדרידש לפנק אצנט אטדל דשטרח מ ף שאק לממיר למהאו
צאל־ל שלם כTפור בט החידה טק דשטרת הגף והחופרא דאגודל
איט פדינא דנמ׳ רק ממוסרח הפוסקים נדכ ח כשנשפר מפורז
בב׳ צפנט׳מפסי׳׳ד ולא בצאל״ל שלם פייש מכאי׳ל ברזון דידן ל»ין
שיפיר סקיה דהוא שפק איכדר כרס טדאי יש להחמר ולמצב
אטדל כמו צאל׳׳ל שלם וטכ בשרס מסח יו  xח׳׳א סי׳ פ״ח למנין
סקיה לח«ב למימרא אגודל כביפור צאל״ל ;
והנה מ׳׳ש אאמדר נדדט חשובה סי׳ טא שם נשם הדמס סויה
לסנין שיסור *ודל פיי׳ בשדח מחנה הניבם )להנ*ן
סחיסס דל( ח׳־ב מחד סי׳ ק*ח סה שכשע סל שיפורו בל
הדפ ה למק שיפור כצפנפימפסס׳׳ר בזה והפלה שם למופיי ל»ין
פקוה טיי׳ש;
וב ® קיצור גדס )סמאר ומצוייר( סם פיר חד )לסרב מ׳ חד
ס^דסא^ פלייפצינ( ס  a :נמיר חד בשישיי הפציה אות
ל«ו בשם ®*ס *נ ד יישר שם לחשוב שיעור אגודל כשימור צמגסי־
ספסיד א* וחסמי איך ט ספות ומכשול סס וסלא ^1רי ייסד
כ׳ בס־ריש לג3צג כפו פיך ס צסנפיפפסיר *מק שאד ד«יס
ולפק פקוה  pלהחניי ילימב פל צא*ל ^ כטל ומ״ 5גהגט
לחשוב

כ ארהטל ה

יורה דעה רא הלכות  niKpoסעיף א כ

י »״י« **ק
ולז «««,״
י״ ”
הממ*ס mj

אצבע וצריך שיודה החריץ שבו המים ) 0נ ת ל יותר משיעור זה כדי שכשתבנס המובלת
דתסדמו המים ישארו שם )יא( א-בע*ם סאה ג  3ימי מעיץ מטהרין )יב( חאף
)יג( *בזוחלק)פירוש זוסלק נפשכיס ומלטס ואק פסנכדם( מ* גשמים אין מטהרין אלא )נ( יבאשבורן
)טרוש פקוס מחוק שפסכנסים בו המים ונקרא אשבור!( )אגל )  ( Tס*י זחילה ססילץ מ! ההורס( )ב*י בשם פהרייק

ננהל* ) itrinpoה*1פ

וסע»א דמלפא מ£י« דימניץ נקרא 3נל מנץ נץ נזואלץ 3ץ נאשנוק אנל מקום איני ניךא אלא
מי ח א »קוה דנסת נקרא

פתחי חשובה

נאשנורן נדבאע יקיו הידס אל מקוס אסי

וכה״ג

כאר הי»ב
לדנרי הכל ו ר ב ה»ל

וע׳כת שיטן דרכי נועם סי■ סד .ם־ש בזת! )  0נדול יותר .עי׳ בתשובת
פעיל ארקד .סי■ לים שכתב דבםי-םקוה זנריד שיהא החריץ נרול סיב כענץ
שכשיבגם אדם לתום* לטבול לא ישםבו  pהסיס חואה ולא כלי(ם ואף אם ידיד בתוכה אלף סאץ לא םה3י לה )אף דפדברי הסחכר לא םשסע הכי
לשיטתו אייל לקסן 0נ והא דלא הניד החנדא מידי משום דלא טםוו*ש ברבו-ה» אכר להדיא ובהאי נוונא נטדנו בב׳נס כס ש לקמן 0נ בהנ־ד« דיש להתמיד

)נ( נאשנוק פ ר ה שהם מ מ מי ם נמקוה א1

דרב* תשובה
לימב בנקל כך לפדוד בפדס פעפנדר אשר בצד השני נרשפו
נקיס "מדס הצאללס׳יןאס דוסני מ מןס באורכן וגרו poבסדס
צאל^ץ ^וסלן זפיז בחשבון הנקרא מל )מאלנדשצימרן( ואידג
ידאו כפה צ־ל בטבה )ופול יוסר פפפ פימופא דסדנכר( מדש
המחבר בספק• זה שיפלה רכ פ*ד אלן ויךח צאל*ל פד שימור
הפים כנו׳ ופוד יוסר פפס כנו׳ דכדי שיצא הכטק פלגו שלא
יחסר פשיעיר הדל בודאי ומק בפקום שפחסדין השליבזס פהשפור
אוקך ורוחב וכיוצא .ובפקום שיהי' מובה השיפור במילואו בודאי
שוב יצייס שם בדסטסי׳ בדן« קפן ^ בפסמר שיקבפ סם כדי
לידס ל פד שם שיסוד ^ ה מ!א יסאס למסה פזה השיפור
ונם שיוכלו לפ«!ה פוס להיסק* פיס לפלאוה בכקז כשיצפרכו
לפמפים ממסקוה רחב וכסי השיפוד אץ פגיס פוד ורה לפפלס
פפבורה בפת סניצהה בדלקבק בספי^ כדו וצמיל סי׳ קצ*ס ספי׳
ל״ו ל־ז וכפיש סה בשק־ מ ק ד אז יוכלו להונח* פים כדי שיגיש
מוגה צשימר ד ם צפסלה פפבלה נםגי^ס כפוק ,ומיי׳ גם׳
פסנרה הסלחן הספרדי פל הית־ סס וק בחיבורו שיח פפק
מ1לן נ1׳ ל*ו שהאדך ג*כ בסמן חשבון סשבורס הפקוה ופדידסה
סיי׳יש ולדדן ללן נ*פ 0כ בכל זה ונהוג דוהר פשוס ונקל כנ*ל
לימב מי חשבוז בצאי׳ל מדד אצן{ וקדח אצבנפס כרלו ומיי׳
בשדה מהרא*פ )להג׳ פבפספרמק דל( בקיר חלה אהרן ובסק{
הש׳ פ״ס בפנק שיפור פר\ה וסיי׳ בשוי׳ס פהר״י אסאד ז״ל מיר׳ד
סי׳ ריד וסי׳ ריב בחשבו הפקוה לש פדה הפפפ׳׳ר סיי׳ש ופיי׳
מי ס הר שפחה )לסג׳ פתירצטרג דל( סי׳ קכ׳ג סי״ש :
ו הג ה ראיחי בס׳ רוח סייס )לההינפמ״ח פלאני דל( סל סיו׳׳ד
בסי זה  0ניב מיפור הפקוס ופדחס והאריך וחשב
שסורי כפה פקואוס שהם בפירו אופיר ברחוב הזאת או אחרה
פיייש והראה א»■ זולת שזה דברים שם נמ־פ לדינא לפנק פקיה
שהם ברשוס מטים סמוך למירו וק הנפשה פשלג אבל שארי
דמיו שם מק ברחוב ופסי פונ^וליאוטוצא הוא לבלי סומלה לט
ממרס בפדיטסיט ונא שסמי )בפסכסיה( פה רם לאדשסי אדרא
ולמדימ למולם מזה וכפו כן יזכלו לכסוב ולהדפיס לחנם ספרים
שלפיס פרוס כל הפקואוס שבמולס שבכל פיידוס ופפינ אם הפה
פחונדם משיפור שמשב פרן הפחבר סס אז גח־ש פסולים יאס
הס בשיפורם יוסר וכי איסור בל הושק{ שייך סה השפור ובודאי
סחפה שהיא פיר נחלה ושלא יצפדכו ^ססק הנשים זו פל זו
יוכלו לסבול כמס נשים סננןה הזשז בשא ש כדי שלא הסיח
פיס״ בהיותה קפגה צומצמה כשסבלו כי  3י מ מ ס ונם אנשים
פיכ סושי׳ יוסר בהרסמזס שיסיז המים יוסר ולא י»־מו סהר

מו ק לכל משישה ) :י א( ם׳ סאה .בפנק פשאסדל מ־ סש!
חסר קורפב לא פלסה לו סבילה שי׳ 3ש שגור לסהרה )לסגידצ
פסר*ם פסארניטסאפליא דל( מל הל׳ פקואונז בלל נ׳ סמי׳ נ׳
פה שביאר דימוס הפוסקים שנחלקו אס הך שימג הייט is
שהוא פפש ש רק אם נמסר פפט קירפב דהייט פשקל דינר
שי־ש :
סעיף ב׳ )יב( אף מודולין .שי׳ בשיח רירש סי׳ רכ״ב ושבא
בד׳׳ס וצקפן הדסדא ספי נ׳ דכשיוצאק פפפ
ומחרים סם לא שקדי זס־לה ולשק־ מוסר לפסל אפי׳ במס שצא
לייז שייס ובשץ־ לקנק נדק ל׳ ]ומיי׳ בס*ק ^אדדו מ ט פרן
הדברי שים[) :יג( בזוחלן .שיי בש ש השילוח ש׳ נ׳ ספי׳
ד דשכא בנפשכי׳ הפיס ממקום אחר לפקוס ונשם שם אפשי
שפדיין נפשמס ומלכיה שבצים בו אס־׳ לשד שפוסל בפקיה גדולה
זחילה שוומל קצה פ »ס שפ בכשג לא שקרי זחילה וה*פ שיש
כמקוה מ׳ סאה אגל נצא׳׳ס פשימא ראש׳ נ ד הא לא סצפלש
שי׳׳ש ושי׳ משולי סהרה מבא ס״ק ה׳ 0כ׳ שק נראה ג*כ
מלשק הריב־ש דבסולכיס וא־כם שביס לא ע ק ד זשלה וסכ*ז הניס
)מדולי סהרה( זה בצ־פ .ושי׳ גלמם שק שו ובשפלה כדק פ׳׳ח
0כ׳ ספוכי! ששאה מ ם דפס ההשכ*ז הוא ק לשסרא ובכשג
הביא מס בשם ה־׳׳ש מקאן בתש דציק־ שמשה שקן!
גשר פכל צד שלא ישס  qלשכו המים ופספס דגם כשזומלין לשכו
פפקיס שיט מצד א׳ שיט כשצד ש נפת אפי׳ שאין שבריה
הפיס סמילחם ד ת הפקיה יש לסשול ובלחם שם שים שז וחל
יש לחלק ובאפס אק לחלק דשאה דהרב פהי־ש סקא! פסנטרגס
כשוומלק לשם מצד א׳ הגם שאק פרק פש מני פד שסבלו פ ח
סק־ הפקיה כש ולהלן בלחם בם*ק ד הביא דשי פהייש מקאן
אט ולא הניר לנידק דיק פאופה אסנם רביט ש שי חיים פל
ש פקיאוס סם״ ה׳ הפלה פד׳ הרילדש בחש׳ 0כ׳ כיק ספן
המקוה גאו ואליו הם שנים אלא שפסש בהכרח פחמה אדם או
דש אסר שבשך הס  o fוכו׳ ^נ א דאש׳ סומל רק לס Ofוסם
פומל שקד זוחלק ורק באס שי כס אדם שהסירו סהפ  o fהקילוח
במחק ולשסיר ספשיח ישט המים לאחריהם לא נקרא זוחל פדל
הד*מ הדי מזה דססו דרק שי כס אדם שהסירו בחחק הקילוס
וכו׳ מז׳ אגל כש5וא פפצמו זומלק שם להק־ ססקיס הנם דפימדיה
נס ואינם זוחלק לשין פצד השני שס פקדי זוסלק וציק a i
להלן פ׳ק ל׳ ]הניל בנדק הקדום[ דמ «פ ק משרש אך בדש
 to o tp oסשמפ ק ממדד שייש ]וסיי׳ לקנק סס״ דא ס׳ק
ל׳ס[  (T ) :ד י זחילה »ולי ם  pדתנרד .,וציין סס גתדא סי
בשם
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באר תול ה

שויש קנדי()אם הם למד בל (r » 6י«רדו הדחלק מן ד&עיז )י( מתערבים עם הגופטים שהם « הלמג*m 0

דץ יי מהא יאנוס
מגיד
מי גשמ*ם הרי )מוי( )ד( הכל בטעק לכל דבר )נ«( ואם ר מ זעוטנדם על ^ו ח לין ובן ד 6מו^
אם רבו מ• נשמ*ם על מ• הנהר אינם ממהרים מו חלין אלא כ א ש ב ^ ילם*כך צ ח ץ מקואוס לנצגדס
ונוי > DDB3Cרא
)יז( להקיף ם5ףן ) פי׳ כשץ פמנלח( וכעצא בו באותו הנהר המעורב עד )ס( שיקוו המים וסא דסק במשנס
0׳ סיס חיקואוס
רמבול כהם  :סנה )יח( וכן נלין )ים( להורות )י( ולסמפיר )כ( אבל יש פסדים )ה( לסביל מסרות כל המיל ל׳ צדוק מל
השנה אן« ) (tבשעת הנסמים ו ה ^ ת שלגים ורבו הטנוסים מל הזוסלין משום דמיקר גידול הנהר הוא מפקים מקירו ׳מומלץ סלט מל
הצוממיס ונו׳ הוא
להמילן לינ*ס ולמצוימיס » 7׳  pידם סייש אגל לעכץ אשנוין מהד אפיי ממצה על ממצה כ*מ ו רי » ם הלאניד  ■pנמל' הג»ז  00מהא י אטה
זשמיאל שם ונמילוס הלמג׳׳ס

באר היפב

מתחי תשיבה

מל ידי נדל סנינס )ד( סכל יחב מ דן מ0סמ את לו אותן מקומות ^ א לכתחלה אף אסיסארו «  0עד ו מ ד ק לסוזוס ת ק ב דל« לי מיזוסלין
ה־ת תנהל ׳"לך גהן מתילתו סלי  pלממיץ ידהו  01צ׳׳ע אס נמינן דוקא סלסון הגנ׳ח  t oסע סי ס להחסיר אף דיעבד ודדי* הכא ים לוזתסיד סמהיוז
מב מיס סיים או אפילו אס אץ תזוסלץ לק סוה נשום בל שאץ הטפסים הסקוה גבוה כדש שלא  p wהסיס חומה ב מגילת האדם  pנדול לסי
מגא הוי נ*כ  b oנממיץ וצ*פ ליינא דסא טספץ מדאוי״סא »ולץ גדלו וקסן לסי קסט שלא ירזיו ווחל׳ין• וחכם אחד חולק pל^ yשוה לא סקרי
ווחלין דדוקא אם הסיס יתנאיס סמונסם ולא בשיואאת! ודי הסרבל בסגואר
ומיץ נפיג דמלץ  <p qwכ״ס ור׳ס גני מ^ה על מסצס כלוג מנדל
)! (-דסוז .ומשמע דרש אס סיס כאן גומא וניאלאה מנשייס אע*פ בשץ■ סק־ל ודזא י ל הזוי והשיב לו להעסיד רבדיו דדוקא אס פשיאא
שסמלו נסוכה הנץ הסלים נמן פפמוו סם נאשגוין הלי הוא  op»Dהםוכל •הורו הנדס לסקוסם לאו זוו׳לין  pםשא׳כ אם שוב איגסחוזרץ ודאי
ומותל לפנול נתונה גדן )ו( ולססייד פ Tם לפטל מהלוח מפעם שמא הד ווחלץ עיש » בנו ת כיהורא תדיצא חלק יו׳ד סוף סי• קל־ון
ירט שם מ• נפמיס והסשיס »גי ס ואלו אץ מפהלץ לר ,כשסם קטעים >  nסתזרבים עם הטססץ .משין• סק־י וע■ בתשובת חהס סוסו■ סיס ר -א
ווסל חמ׳ל
צסל מ א זופצ
וכל נסל
נאסטדן ונג
ניוקוס ׳אסד וסייט ׳
חמיל איט מסני לק  Pסיש כזה(  C1) :לסבול כנהרוזב  Tכתשובת החם נוסד סי• ר׳ב שהארץ־

המע  pובתג נת* 0סממסי מקסיס ירש טעפץ ד מלן ווס 4ן נלנייסן ומשקי
להו מסולת זיסלץ ומיס סאונץ דפסלי סמקוס לנמלי ואפיה אם היס כנר מקום סלס של מי קאס ונפלו ל » פ אפילו אל)< סאץ שאונץ ננס א׳ לא
פסלוהו ופמץ הפיו דסכא סקול מפמס דמיישיק סהפשלס שלגיס הסמים יזלדץ ממקום גנוס סאצל שפת סנהל וסת אץ סינור דקיי־ל קפידש איס
ידנ.ל וא*נ מייסיק שמא ספמל נאומי מקום מדלק וסם אין סיטר להזוסלץ סמנשביס למשס  pיאפניין ונמצא שמונלס » ofMז ל נז 1ס 4ן
מכיל )ד( גשממ אפילו דדן* fאיל  pשאץ » אי נמץ מקוה נ ג ^ אמיק שרנו וגד מסוס שאק לן שפס מלז מלממלס שאין מאס מולה לקרא«

דרכי תשובה
גשם סהרי׳ין שירם קמיא וויה סי׳ רכ׳׳ד ,והנס ב6סח חמה מליו
סדיפ סס וק באחרוטם ספהו סס מל פרן סביו וכ׳ דסא ליסא
לתלוס לומר דלהרפנ׳׳ס  p iftaמדרבנן א( נס וסילס מהימן אלא
זודלה לנ*פ מראו׳ מיי׳ נוזלי מהרס גנא נדק ף ונשמלס גזק ד
באודן־ סס) :מו( דגל כפע־ין לכל דבר .פיי׳ בלמ׳ס בשם
השן ס*ק ייא שנראה כנס אם הזוסלין שה בשה פם הפפיץ
הוי ג*כ ככל  p s tiוהנס בצ*פ ופיי׳ בשי־ת מהראיס )להסיג
פבמספרפין דל( בשש ^ ת אהרןלהל׳ פקאות מה שהאריך סס:
)פמ(  canד ם ד«.פת*ם על הזוחלץ ו ק אה רבו םי נשסים
על ש* הנד.״ ובד .פיי׳ באהיע בשנו שן ומיי׳ בלחם סיק ד׳פ
סמלית הכמלס מכסוסקיס מאלקס על שת נפצא שאין לפסל
בנסי ^ א אם הוא קפן בל כן  'obaיודעיש בו שלעולם איט
פחמפס פשעור זה אפי׳ בשפת יובש נדול אבל כשאינו ר,פן כל
ק־  pלהססשד ,שמא נסיגה פממת נשפים שרבו בפקס רתור,
או שלנה שנחפשדו פל הסריס כדמקים ורבו הטפפים ואמר
לפבול בז לד׳ השסקיס הגיל ומיי׳ בשרת ברכס ) qpoלהנ*מ
> tp1דל אמ״ק ^זי( חידד שי׳ נ׳ *׳ש לאשור צפסול סנשכו
בנהר ובשדפ שלספפים נפשר ,שפיו לנמרי ופיי׳ס מוד בסי־ ר׳ב
שהאריך לפלפל בדברי ספחברומדך הלז ונם ד שס שלוה ל xריf
להזהיר לנשס שלא למבול מ מי פררמ משם ביפחוהא עייש:
)ת( להק־ף סאין)בעין פועלת( .פיי׳ בכד לבנון נפפ סס
^ ק י״ד ושק ד׳רז דשייט הקא כפין סגגלת אבל מסללס דפקנל
פופאהאשמי להספיד בס הזחילה פ״ ש) :יח(  pנכק לתדות
ולרחםיר .כדי׳ בנהלי סהרה גנגא שר ,ס׳ שב* ואם בתוך סמר
 Pנ»וא ספחזקס »דפ שפוי־ פיך 0אפשר ד^־שס סייא גשסי׳ נ׳
וצ*פ מכיל ]ומיי׳ נדבייס
^»ול בס פיון דהמ^וניס

)יג  0לועדות ולהתמיד ,עיי׳  D nrמ !
לי^ון כדק
יצחק )לסנאק  (30toשב מירד ש׳ ליד פ*ד שפשו סקוהבת׳
עיבשם ^ ל ובשן הארבפיס צאליל  0B03כקב שזחיל הפיס לשון
ולמיז הפקוס והפיס גאים ®!רקק להמקןס עיי ימירה 0ג»1ס
פנהר קפן פהסר ואן« בפס הסבילה המים תחלו דרך המןג ויש
לעשרים אותה יש ססיריס והפלה נד׳ האוסר אש׳ נמצא מל ס0ג'
מפין פיס יש לאשר פפי׳׳ד הרשא סה וכד׳ השן מדק י א
שושש כד׳ העהכיק נמסק כהדש וק פסקו הרבה שסקיס
דדור,א נפיןום שש גסחלס מפין ספסר סוחלק אבל לא מכמה
יפה וימירס סו ונתמלאה שם שייש ומיי׳ בש׳׳ח ברכת רצה
)להנאון toבוב זיל( ש׳ שא שד מסר הסובב סלק קפן to
רשמ  r t xוהסבו חלק ספס פיןדם לבית הפריק ושי ציטר
י מ ד בקרקס ימלא המקוס ובגל מס אשר יני,ו ספים יפסווו
הצפר ההוא ואחיי אשר ימולא שפוי סבילה יכמפו כצינור שי
מין אבטם ופשו בא א׳ ואפל ט המץס פשלה משוס שזוחל
איטי שמיאה ט נמסרו ש הפשה  1שנ ציוה שסי׳ הצינור פסוח
לפש למי יתמבדו ש ^ ה סם ש הנסר וסרב השאל ט דרצס
הפודה לתקן הפשי 8וקל^! סרגה והסיג והאריך בפלש^ והחדק
כד׳ הרב השואל דאשר ^נסל כשהוא ש« 0פהנהל וכ׳ שנס
סשמןים מדולים מהשלז ^דפל מהרוח הייט י ק  0 p 3פהלט
בסמלה אבל לא  cp taנ »1לחב ד® אין מסהר סוחלון שכ
יסתמו הצוער מי ששי* אשבוק ^ שססוו ש הפשה ^י עי ב
בשביל זה זווזלין טון סאק הזחילה ניכרת וכשם הר0ב*א■ שבא
אולם
בסי׳ ד א ]ספי׳ ^ « שלק פטד בשרת מכת
צריכין לפודד 3שכ דפהו זנזילס הניכמז סנדק לא המובא לקפן
בשי׳ רא ברמים במשי שיש  ) :כ( ^ י ש סודדץ
בגסדזת

יורה דעה רא הלמת מקואות סעיף ב
)סור כ 05סס ירי נשם הוי וסכ*ס וסנרג( וכן נכט נדיב כסקיסוס )כא( גפקיס )כב( שאק סקיס יאק למ»ח TS
הטהגין להקל ט יש לסם מל מי שיסמוכו )מכרייק ובידס ומכדיו וביז( מיהו יש ליזבר מלסבול במר ממומס לגמרי מיי גססיס
וכשאין גשמים »םק לגמרי אנדס ששאר נהרוס שופכים לסוכו ממס הג»1ים ומסהיס מל ידן מי מ) כנ( הואיל וסוסק לגמה בשמה
שאץ גשם אסור לסבול בו ו רן מילסו מו שיקוו המים שבסופו )שם במהרייק( אבל מהר שאים פוםק אמיס שבשפס הסמים
מסרסב וסססשס סל בל גדוסיו )כד( ממר

דרכי תשובה
בגחרוו^ אסי כשהן זווולק כדע הנהרוס׳ שק־ .ומיי׳ לסם ס־ק
טב ^ ס ס״ק י*ג דדוקא בנהרוס שאינם מסטם מימם אבל
מרזס המסבק לפמסים פסולים לסולם סוסלין לניס אס־׳ סמן
שאק לסוש למי סגי ס ושלגים ואלו הן המכז  pשסממיס מבסיס
ומושטם וססמים סרטם יבשים אפי׳ סרטם טא לשבס שנים
פנסלים אבל אם מסטן בפולמסיוס )פי מיל( או בשנס בצורס
סמים כשרים לק מהגיוס 5רי  pלסס לב אם הוא קפן טה
 otoה״ באיי שאק שם גשמים מצויים מסב טא לז׳ שנים «%ל
סיייש ומיי׳ בפסיש סס בשם המנוס סי* הב ומיייש במיוס
ססזהיר להמורס הרג השאל לממס בכל האפשרזס מסטלוס נהר
רקלנסוס לסיר שיש מקוס מיישומיי׳ בשויס מהריי ככהןמפאדנא
מטה ירד סי־ ל״ב מיד מקום שמשכה מנהר נדי צימר וסמלה
דאס ט לכהמלס אק לסשיה מקוס שמשכה מנהר שיש סליסם
משש הטי טספים פל טוחלין וכממאר סס בשיס מימ בדימבד
מדאי מוסר כסב־לוה שכבר מבלו בס סיייש ומיי׳ בשויה מנמה
ש טב ס״ טג שהמלה דטמיט שהוא דור פרוז ומלילוס שיש
*1וש שלא יסבלו כנל טו מדאי יש להסיר לסמל מהר שלא יסבו
ט טו ובמקום שיש ט ס א*צ להמטיר כמומרה הטטי שינא מידד
ט* קליו רק שיש למשוס שם נסרים ונם למצוץ שם ולמשוס אסה
בגד ^ א יראוה מיא טייש ומיי בסיס אוהק סליסאי )ל»׳
מהאראדסנקא דל( ט׳ קט מה שה^קי קצם בסטן המכשלוס
שבאים לששים ^ובלוס מהדוס יש לס למסנס כל סצדקי דאשגי
להנצל מסטלס שהרוס מיישימשו מקום כשירה ונם ט ה!יש סם
כלל טציא לסז סל שאשינים אומן שסבלו מסהס טייש ופיי•
סרס אגט יוט טי ד סי׳ ר 1ט ד ששים סהולטס לסמל בנהר
שקרא קאלליא ונ ש הקפן הלז אין א סקור ססצמו רק
ו מנ ש שדול שקרא קראשרא ו מ ש הזה סהפרטס ט גשמים
והסשרס שלגים שטם משים ש ט ם וסל טם נסשם ש ש הלו
ונהרבה בפה ששמים יפלס סל כל נדוסיו והסלס טש לאשר
לנהמלס לסמל כנהר )קאלנ״א( הטל אבל לאסור בדיפבד גת־ט
אין לסשוס ק טון שוסו ש ש קאליא אפטי גמוא רק סקי אבל
מקורו סהנש מהל קראסטא וגם ש ש הסקז הלו איט מסב
ט טו )לנשי( לסולם סיב בדיפבד אין לאסור אבל לנסמלה מדאי
שא איסור גמור במי^ס טש סקוה מירה לסמל מ ש הלז ונם
מיסבד כשכבר שלה מהר באיש לילה השיל טד הפסם )^א
סדנה( בהמקוה אבל נשסברה הלילה לאספמל בלילה השניי משם
לסו פיי׳ש ) :כא( בסקום שאין סקור״ אגל טמי הקיץ שרגיל שא
שסנהר מור ל^טסו ב״סים טפסים ודאי דצדיכה לסמהין סס
הססלס  pסשמס מדברי הסידד דכסב מוקילים שלא סהסשל
סצוס סמלה לגמרי אבל לססל לט שסה לא טישיק .גדולי ססדה
גגא ט ק ט ) :כב( שאץ סקס•״ טי׳ בסיס אסרי יישר טב סי׳
הא ט ד שרוצים לססוד הסקוה ולמוס סקוה מדשה במקומה
שסהי׳ מקיק ייסר ומטי מקי סמן וט-שיי והדג מואל am
שסהי׳ ש ש הסיר מטי ם סלי סקוס ויבואו טו 4די ששלום והסיב
מ הצדק סס שב וגהאי דאסרו לא ליססור אינש ט מיש^ו ש

דמי אחריסא ולא ה ש הקהלס גלי סקיס מיי׳יש0 ) :נ( מ אי ל
ופוסק לנםדי בשעה ש טן גשםיג^ מיי׳ בשדה סה^ק שורש
קנח טד שהר מסהוה סממס טטס נשמים ובהפצר ששמים
י מו טסיו ונבר יסרב ויבש ואמרו ששדים מורדליס של ממיס
יויד״וז  pמ ד ם ושוסכוס להק־ נסר אי ש ט נהמלא סל ,בל
נדוטו ו ^1והן המים הצפים סל פסה כנהר כראשון פסשה וה
כשני והפלס לסישר וט סשל מאש שראה לסירם שספצד
סשסים ולא ישו מ ש אק ט ס באוסו נ ש כללוכשיורדי׳ ששמים
נאמר שנא
פסשס א׳> יש לשש ממם פראיס פץ דאפי׳
מנכר כאש וכדכסנהי מאן דסוישטטה הנשפים מהשם ובככלא
משם יבש לנסד סבר שאים ל^א ס ט נשטם ואם יהט לממל
ט ד ע וסילסו א־כ נטק טני־ מרגא דאסי למיסגל בפי גשמים
ממש אט׳ כשהן ויסלק ובכנא הלטדא אשכחן דסשו סכטם למראיה
מק וכו־ שיל ושנא בלהם ט ק טו ,והנה נפפטד לכאורה לא
סציט איסיד שאיח מק רק פה שמדו במלטדא וכטש סהרמן
כנו׳ וכל אלו הסירוס מראיס טן שא שרשו נשים ויש כל סקיס
שאסח ממים משום שאיס כמק וכו׳ שיט הסכמים חיל חכמי
סטס אכל למור מירוס שאיס הפק אסד סחיסס כיזצפוד לא
פציט רק באשס ססיו ווהו נ*נ מקורו טרובלפי לאשר ממם
שאיס שנק ואפטג יש דיפוס כמטרק נאהטו ש טו טון
דמדם בנלי דלן לא אסרוש וגם לשק גאס שקן נמספיים נסק
סמר או נסם אשר ממש אק להטי אם שא גלוס באישי־ נססר
ופשו נם כאוסריס כנלוס גם גסה ובמספרים כמק ספר ונפרפ
כנשק סלעאוויפש דל שהאץ־ למסגיש נצ*צ סידד ש׳ צ־ג לאסיר
מהרנה ספטם ואעט*כ לא איסמויס לומר שום ספם מבוס
שא־ס המק שנראה נליח מזמר לא נצ־צ ולא שם א׳ מכל סאוסריס
שלפניו ^ ס ר־ו וכמובא נדנריט כשדה סמדא סלק נ׳ ש* ט ס
ונדדגז־ש ש קטא טייס אלא ודאי טון דלא נמצא סס סז׳ס
מידה משוס שאיה הפק אק לט לשסקו אסרי ססימה הסלסוד
נמצא סל וס בטס אן־ טויד ש׳ טו מציס ברמיא
במקום
שגיסו שקדים %ל סלב שקדים !  a to uואוכלים  00בשר טייש
בשץ־ בשם ססדשיל  pשם לס^ לבשל ב ש בסלב אשם טייס
טכ טק  wfeoנם בטא ס»¥רו רק נשסקים למוטו־ במדאיס
פק ראוי גם רטט מגהיי״ק להסמיר 0םי* סס־ משם מראים טן
ונפימ נמקוה אסר סם סלוי מהרסן סל ^ ( ל ומיי׳ להלן בכמי׳
שד נסק־ שק שג ונדגמירסם י»* 0סם בדברים ]שק קניס[
וסיס לסלן נדנריט סמי׳ רב ]ס־ק רסיס( וספי׳ שב ]שק
סיי( :
והנד ,טי׳ נס׳ לבטן גסס שק ייו בגי*ד המק דמכרדק * מ
ג ט במקום סגסרסב משוס שאים ספק מ׳ל אגל סרמיא
אפיג דמסיד במקום מ מ ס ג ט ס מסר ום שב 0CSD 1^ 90יש׳
מופסק מנהרום ששפכו לסוס אפיי כסמ שבד ^ 0אשר טיי ס:
טי׳ בלסם שק גת שד
)כד( םווט לכושל בו סכל
כלן־ הנסר במולם ואסיג שחאק בסץ שתו
דאש׳ נסקוס
^ 0אט*
מוס טם  hה«מק שש » » ־ ססר יחם ם0ם שש׳
הש

יורה דעה רא הלסת םרף»ת סעיף ב ג

ד ״י״*■•

) כ ד 0לפטל בו מל פיןום)סי לדפס הפרדכי והאשירי והחוספוס( לפי סגמז הפקילק ולפי פה שנהנו  J :ל א ר ב עי ם כ
םאה שאמרו צויין• שלא יהיו שאובים שאם דם שאובים םסולים  :הנה ואם כל הפקוה היא
שאובין ) 0פשול  pהסודה וספיקא למופרא אבל אם חב הפקוה כשר והפיפוס הוא שאונין )בו( אינו אלא מדרננן

wbbs

גס*נ

מעץ ונור מקוח ירם מה מעי] ניד׳ שמים  <!fcמקוה ניד׳ שחס

סתחי תשובה

גאו־ הינוב
ספ״ס ונמצא עיקל ינויץ ממקירן מיהו נמקוס  bvמקיה אץ למנול

בזד(• )ו( 6םול

ע■ בתשובת דדב־ז החדשות ם! •TB -

ד ר בי תשובה
הכי פוסר מפפם דאין מיפה יורדח וכי׳ אא״כ מפייס פולה לקראסו
פלפפה כיין שהנהר אינו פוסק לסולם ק היא לפי הבנה רוב
הפוסקים בשימה זו שהוא שיפת חח אבל י׳א דגם לשיפה זו אם
מאין שנסנדל הנהר פמפח נשפים אין לפטל ט ופאוזד סבלו^׳ה
רבו החולקים פל חח ולא הוסר לפטל בנכר רק פספס חמק
כרל לק פי שהוא בפל נפש ימפיר פל פ5פו באם נתנדל הנהר

ו עיי׳ בס׳ חימר לפהדה )פ»טצ ס׳ סרדט סהארטססאסאל׳
דל( הל׳ מקואות כלל ב׳ ספי׳ ה׳ שביאר בארוכה ^ פול
שי״ל דבא*י מק למפתח המדינה שנמצא שם פקוה אן{ אם לא
טדט כלל שנפשה לשם סקוה ופ*י סי נפשית סיס היא כשירה אך
הפלה שס אח״כ דסאניט רובם פט׳׳ם נם בא*י ויש למום נם !ra
בא*י כסו בחר׳ל ואק חילוק פיייש :

פספס גפמיס או פספס  nxpoכצנים תסתק נ׳ או ג׳ יעיס שד ונדש לעיל מוכרי המהחס סיק והצ־צ הסדשוח כדכר הסמוכה
שישיב לאיהט וגם פה פיב אם באפשרי בתסבול במקום שהנהר
כולך תפיד דבזה יש קצת פתיחן נס להחולקים פל חת פכ״ד
סיי*ש• )ב ה( לטבול מ בכל טקום .פיי־ בשו־ת פכחם שיק
מירד סי׳ קצ־ב פ*ד פקוה שהיא ספוכה לנהר והיא תמ׳׳י נוי
ואין פשגימין אם יש בה ס*ס או לא ופמובר בנקב כשפה״נ פתמת
הפקוה ^נסה וספט נח כק שפהובר כשפחנ פפהר אפי׳ במלו
שאובים וכפקוה נפשית באופן כזה בשפהדח שלא הי׳ אילי באפשרות
באופן ^זד ואם הוא שפכחח כנז׳ ונומק שם לפטל בנהרות
כפ׳׳ש הרפ׳׳א סה הפלה שם דנם בפקוה הזו יסלק לפסל באופן
ובתנאי שיהח לכל הסחות פושנמ בפח הסבילה שיהי׳ ט פ׳ סאה
ושיהיו פיפי הנכר זומלין לתוך כפקוה למולם פיי״ש ופוד בסי׳
קציג שלאחריו בספוך שם ופיי־ש בפהחם שיק סי׳ חנ נדד הפקוה
שקשה לצמצם הרבה לתחוב הברזא באותו קנה )שהיא לנקותה(
בחחק ויש לחיש לזחילה פ״כ רצה הה־י השואל לפשית תקנה
שיחבח אה כמקוה להנהר כסמוך לס שהוא מי פפ׳ ,שאין לחת
לרם טפפס פל הזוחצץ כדי שתהא הפקוה פמובר להנהרולשמיך
פל הנדז נזה ס׳ק נ׳ שאם המפיין כיי זוחל ונפשך פכיקרא אז
כשפחברו נהמקוה הפקיה כזה ג״כ ספסר סוחלין והשיב דיש
לחוש שאק לספיך פל מיטרים דלפפפים יתמלא כל הצינור באבנים
או ספר ופט ונא יהי׳ כשפוה־נ פ״כ יותר נדב לסתאסז שבתוך
המנדרה לא יהי׳ משש זומלין שיסהפו הדק היפב ולא  nrtyאלא
לזמן סחבה ס־י׳יש ופיי׳ בשו״תצ״צ )לכנחק פליבאוויפש 1׳ל(חירד
שי׳ קנרח נידון פקוה שחפרו קרוב לנהר פ ק י־מ אמות ונמצא
שם סיס נובטים מדזק אם דינה כמפיין והנהר ארכו ר פרסאות
ורכ טבט בחיק ורפח שלא סמן כפשרת של״ים ולא מסן גשסיס
ובשפת החסרה נפלו בהם נ׳ לונין פים שאוטן מהכלי שניקו אותו
בהן והטלה כיק דהוא ספק פסול שאובין אק להמפיר רק לספוך
פל ההשקה וכפסק כש־פ אך פנק ההשקה דפתו דיל שלא לספוך
מל ההשקה לנהר דהא רבו הסמפדים בלא לפטל בנהרות אלא
למסר ספירה אחרת למפלה מחפירה זו סמוך לנהר שהתפלא ויט׳
בה מ׳ סחה פפה שיתמצה מהנהר או »פי נשפים ולשומרה שלא
יפלו בה נ׳ לינין שאובין ואח*כ ישקו מפירה זו החדשה למפירה
הראשונה שאט פסיקק פלי׳ ופייז תמהר החפירה ראשונה ,וכרס
נ־כ לנקותה נדי כלים מטקטם לשסך פפר ואנדכ
•ל^
תנמלא ואח־כ לפשות הפקה מ׳׳ל כרי סוב יותר פס׳ל בתשו׳ צ׳צ
סיי׳ש:

לנכר והתחילה לזח־ל פיי׳ בשרת נפס שורק סיו׳ד סי׳
פ׳ שב׳ פ״ד סקוה שמשו חפרה וסלאוהו מים שאובים וחיברוהו
לנהר זוחל שבצדו והפקוה ברוב הזמן ההמיל לזחול בלי נודט מקום
הזחילה ופלפל הרבה והטא מדברי פרת מהחם שיק כרל שיש
למיש לפקוה כזו משום שהנהר במקום הזחילה איט מקום סהלט
בתחלה והוא דל )בנפפ שורק( הרבה להשיב פכ*פ להתיר פל
כפבר ודיפבד אגל מכאן והלאה צח  pלתקנה שלא סומל כלל
פיי׳׳ש ובסיפנים שלאתריו נ*כ פוד ®לסל באותו שאלה וסהיג
הסאל אשר השים פוד בסי׳ פ*א סב פ*ג סד פיייש באורך.
]ומיי׳ בדבחט בפסי להלן בספי׳ ר׳ א ס ק ח ס רסאלפנק זחילות
כאלו[ :
סעיף ג׳ )בו( אינו אלא טדרבנן וספיסו לקולא .פיי׳ ^ ז ן
נטה סס 0ק י*ד בשסנליק המור שטדו כודי
במה שהטא מה הכיור )והסמבר( בשם תשו׳ כרא-ש לפנק פקוה
של נכרי הייט משוס דהרא־ש אזיל לשיטתי׳ דכולו שאוב פסול הוי
מסס פ׳׳כ צ־ל טיא סאין אבל לס־ד הפוסקים דש׳יל דנם כולו
שאוב איט רק מדרבנן מציט לסיסר דכל המקואות שהם ברשות
כנויים איט רק ס׳ פאוטן דרבק ומותר פכ״ד וכנה מקשי בזה
נש אם נאסר דהוי רק ספיקא דרבנן ס׳׳ס כוי חזקת טומאה to
האשה פד שיודט לך שטבלה במקוה כשירה וכנדיש בסשו׳ כח! סי׳
טו והובא נ׳׳כ בב־י בזה סק{ סי׳ חא רדה כתב החן וכו׳ ונם
נודפ פה כפשק כש׳׳ך סי׳ ק׳׳י ס׳׳ק כ׳ דספקא דרבנן נם בדבר
שפייךו סדרבנן במקום מקת איסור הוי ספיקו להחמיר וכן נראה
מפשק סק הפחבר לקמן ספי׳ פ״א שכ׳ שכפסא בחקתו פד
שתדט כטבל כראר ובספי ס״ה בפקוה שלפפפים מיסיוסתמפסין
סס׳ סאה שבדיסבד א״צ לפטל פוד הפטם נם אם לא ספה
בסחר אש הי׳ אז ס׳ סאה כפפבלה ובספי׳ סח פסק להקל
בס שאובה פיי־ש ופיי׳ פ״ש רבינו בדברי חיים פל כל׳ מקואות
ספי׳ ס־א דס׳ל בנדה למק המחבר דלא חיישינן לס׳ שאובה יוסר
סשאד ס׳ איסורי דרבנן פיייש והני נילי סיתרא״י נינהו לכאורה
זה פול זה ונם קשה פל רטט השיך שיסק שם להחמיר בדיט
סיס נם בספק דרבנן במקום חזקת איסור וסדוס לא הפיר סס
דנם בס שאיבה כשהוא דרבנן סייס הוא בסקוס חזקת טומאה
דהאשה כס׳ וליישב כל זה במ*כ ציל כד׳»*ת סהרי־ס ח״ב סיו*ד
סי׳ חס דהפיס הי׳ להם חזקת כשרוח כשיוספו עליכם ומופד
עד חזקת הספא לספת ספק הנמןול סייש ומיי׳ בסדח סכרה
ס׳

כאד דגולה

לרה דעה רא הלמת ט^אות סעיף ג ד

ל «י » «ו ס^ס וססיקא לקילא)פוי מ ם הראיש ירס( :ד ) מ ( ימקוה שדדא )כ ח( של עובד כוכבים ומקבל
י״ס סי׳ סי ממנו שכר )כ®( אין ל ה א מינו) ל( לסמוך עליו
דרכי תשובה
סי׳ קציס כרין כיח בדיה סרס שאסיים סי׳ זה וכו׳ עיייש באורך
וסיי׳ בישופס יפקב סה פיהיא כדק נ׳ ריא וכן פיי׳ בשויס
פסד לאברהם )להגיס אברהם סאוסים רל( קמא ירד סי׳ סיג
)דש סה דלעד מזקס פופאס דהנברא ייל מזקס כמ׳וס דהסקוה
ואיויכ ססר זה כיון דייל דכל הניס של מזקס כמקוה הוא רר,
לפלוס הגברא ממזר,ס סומאתו סיייש באו^ ובס׳ באר סיס סייס
ומלבושי סהרה סח זה פל סמי׳ ייז סיק ב׳ באריכוס גדול ]ומיי׳
בדבריט לפיל סס ס׳׳ק ד[ ולכלכה למפשה פיי׳ מיש בס׳ גידולי
סהרה גבא ס*ק ח שכ׳ ובסיקר ממלוקס אלו מון שאין בידיט
להכריס הוי טדאי ^סור דאורייסא ודלא כמקצח אמרונים שמצרפים
ספק כזה פס ספק ^זר ומולידים מזה סיס ואין חס מכמיס
פיוס בכרס כאלו נס אינו ברור דמהני כרס בדיני מקואוס
פדל ;
ם ״י׳ ד )בז( סקוה שו־וא של נכרי .פשיס דלאו דוקא נכרי
פמ אלא אפי׳ ישראל ממלל שבס בפרהסיא דדיט
כנכרי כמבואר לפיל בירד סי׳ ב׳ וכן אס טדס למשוד פפיי הביד
שאיט נאמן לזה דיט כנכרי וכן אם טן :המקוס פייכס לישראל
שומר שבס אבל משרסיו בהמה ממונים פל כמקיס לנקוסה טייס
ופכרס אנקיוסא קפדי ולא אאיס רא לאמלופי מיא ולהרבוסו בשאוביס
וכיוצא פ*כ בודאי דין מקוה של נכרי יש לה סה וסיי׳ בדבריט
ב^ ס מנמס אלפזר מלק ד׳ סי׳ ז׳ בד׳ה וסוד יש סה הך
דפסקינן וכר ופיייש פוד ]יפיי׳ בדבריט לקמן ס״ק כ*ט ול׳א[
ומיי׳ ב xח מהר׳׳י ככהן מסארנא מה׳ס בסוסו ובהבמסוס כד*ה
והשלישיס אם נאמן סבלן שפשה הנקיק באופן ההכשר חה סשוס
דסבלן אס מזרס היהודס מא בודאי !»אמן שנפשה המקוה

3הנמ־ אם יודע איס; ההמר דהא רק נעכו־ם פסאר מ־פ ס״
ר*א סמי ד באיט נאנק וכר פכ׳ל ח״א )בממכמיה( דנם אם
פזניס היהודים היא )ואנרס שמפא י^אל הוא( בודאי איט נאמן
אס חשוד פל החמור ונס אס איט משוד רק פל כקל מ־מ
במקואוס כאלו השכימיס שיש פליהם רק חשש כאוב ן ולמ״ד שאובק
דרבנן כי רוב הס סאה הס באשבורן כבר אז א«׳ הוא טדס
כבד לחשוד כל איסורי דרבנן ג*כ איטנאמן סה סל המקוהשלא
יפסלה באיסור דרבנן כנז׳ ובפרס כשיש לו עימה מחמס נקיוסא
וכיוצא כנ״ל*• ) כ ח( של נכרי .מיי׳ ב{5רס לב נ^מה הספרדי
סי׳ מ״י נדש בדברי רבוסיט המחבר והרמ׳יא סה פיי־ש ופיי׳
מו׳ ס רביט דברי חיים נדב מירד סי׳ צ*נ אודוס המקוה שנמצא
אצל הטי אתה טמא של מיס ומפר אצל הגומא ונסמלא מאיליו
לא ראה פק אס מילואה והפלה לאוסרה ומה שאמרו שהוא מפיק
יש למוש לד המרייס בשניוס מירד סח י*ס דאק לט ספניט דק
מסיין ברור להקל  n sומה שאמרו שכרב המורה הסיני יחקור
אצל המורה מאתה ספם הסיר ויודיס לי ואז נדס מה לפשוס כי
ססממא המורה שהסיר לא קפיל קני באגמא מא אך לכרס<nB(f
שאסור לכל הנשים לסבול שסה פד אמר מקירוס מהמורה ולא
יקל בנמש איסור נדה מדאו׳ ומשנה מפורשח לאיסור ]ב^מ
דסקואוס[ דמקואוס כפמים כשר לבסלי קריין הרי בהלח דלמיה
פסולה פכדס פיי׳ש ) :כט( אק לד אסיטל מ^דעליו אלא M
 pומי .עיי׳ ש*ך ס*ק נרזבנמז הרס דסייט חקא מסולנפפסיו
אבל באיט נפול כיון דהנכרי יכול לכמס לסוכה וליפול מיס מסס

כל צרדהס ולמזור ולמלאוסו אק להאמיט לנכרי אפי׳ כמקוה שלם
דמיישינן נמא יחזור רמלאט וכנרש הנדר פנדד הרח והשיך ד
פ״ז ומשמש דלא סיישיק עמלו משם מים והחליפו אנא מאהנה
בחליפין כטן שהמיס שבסקוה סרוחים ופסיירא שלא יסגלו ם
כנשים וכו׳ פדל השיך פיייש » •7מיח במ*ה חסד לאברהם
)נהג׳ מהרא סאומיס ד־נ( קפא סי׳ כדג כרש כרד השיך אלו
דק יש להורוס בפובדא דשאל אשר כרו מקוס חוץ לפיר ומצאו
מיס יש לחוס ד קודם פה״ שס פיס לקסו מים לסבשילקושמא
נפל מהכלים ג׳ לוגק שאובק וכן שמא לקח סכרם מהבור קודם
שהי׳ מ׳ סאה והפלה להקל דאין למוש שכטכויס באנו ממנו
והחזירו דון דאק לפטיס הנאה מזה ולא מיישיגן שיפפה פפשה
להכשילו וכננ׳׳ש הש־ן־סה כרל פיייס ועיח בשו״ח מכראיפ)לההיג
מבפספרסק ז׳׳ל( בקוג׳ מלס אהרן לכל׳ מקואוס נסיןז הס׳ פ׳יש
פ*ד השיך אלו ומיי׳ בדבריט בכדק הקודם ומה שכבאסי פדבריט
בפזרי בשויס מנחיא  Toופשוס בימיט דהסקואיס של מי גנמיס
נס אס נעשו כהוגן לרפ מיס אין להניחן ביד המפרסוס ממים
ששייך המקוה לכס או לבפה״ב  x oשלהם שפקפידין סנ המיס
של נשסיס שא ני צליל משא״כ המיס שאובים שבאו מהוואס^לייסורג
שם מיי השראי־ןז שהם צלולים ונקים פ*כ חשידי לכמליפם כמי
נשסיס מפס ממס סד כלא ישאר מהם מאופה כדי פלא ישסנה
פל ידס בהמיטר פמהש סראיסם של המים ש^בים
הנקיים כנז׳ ופי״ בס׳ סיטר לסהרה )להגה׳׳צ מהדס מהארניססלטלי
דל( פל כל׳ מי^אוסכלל ס ספי׳ ז׳ מה שפלפל וסיים להלכה dto
כשפרו הפכו*ם המקוה לישראל למה ואז אין נ*מ להפכרם
לפסלה הייט להמליןז מימי׳ כדי לנקוסה ״א שלא מיישיק מגא
^ ה ויא טון שאינה נפולה  piלמוש שפא ישאט מ ^
הנכד ממנה ממזור כפכויס רסלאנה וסיים פס פילכך אק להאמין
לפטיס בכל פנק כלל סה פי״־ש ופוד בדבריו כלצ 3׳ opח ח
מ׳׳ש והפלה במקיה »קלתי; להפ׳׳י צימר ומכסשס קבופה בצידה
ויש מזק אס באו לכמקיה נדי הצימר או נרי כמכסשס אס אק
נאמן אפי׳פ־־א מימ^ל לוסר שנדי הציסר באו
שם רוב איט
למקוס ומדש פכר ס מסל׳׳ס וייא מדא י^אל נאמן אבל מכרם
נם מסל־ס איט נאמן וי׳א דנם פכדם מסליס נאמן אם אין
כמכסמז קרוב יומר להפקוה מהצימר ואס  pרוב במקוה ל 0מ
אפי׳ מכרם מסל״ס נאמן פי׳׳ש בביאור ד׳ ה»סקח סס ופיי^
פוד בסמי׳ שלאסריו )ספי׳ י*א( שב׳ במקוה שהי׳ גס מב
 o'TOופסה היא פלי^ ויש ספק אס נסמלאה בהכשר ואם
נפשך פ׳׳י צטר או פיי מכמבס )מד( וסהו׳ם א׳ ספיד שבאיסור
גמגלאה ל^ט נאמן לא»ר אפי׳ הוא מ0ל*ס אבל למי ספאפין
להפכרס סה אסור לסבול שסה ואם הפץה של הפכדס ומברי
בפצמו אומר :גסמצלס באיסור לדס נאמן ;«יכא מגקבל שנר
והוא אומר שמפסיד שכרו בודאי נאמן כדי׳׳שד)ל( לם»ך עליו
אלא א ם  pוכר® .יח בכדק הקדום בשם הביס דהייט רק מפול
במפסמ וט׳ והנס בפק כמפסח אם יש לספון פיז פיי׳ בשיך
לפיל סי׳ ק״ס כדק ר ב דמססח לא הוי מ«סם ופיי׳ בסיס
חכם צבי סח טס שהשיג פל הפרס בפה שהסיר לספון באיסורה
בממזח נפול ריט במפסס א׳ 0ח*י סגסרי והוא הפ ^ !47
למגוך מל זה ופיייש סוד במדצ נדס בשס פכד*פ ודא סי׳ ב׳-

וידב

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף ד

ה ״־

)לא( ®אא*כ י ש )ספ (Tבמכזה כ׳ א סאה  :מ ה דפאחר )לב( דרובו כפר )מ( ספיקא לר*,ל .6פקוה שהיסה  cבס גתשוגה
סשירה לפטט ובא ומצאה פלאה )סשב״ז( ולא ידפט מי מילא אוסה אס היסס כבר רובה בהכשר דסייט
שהיה בה כ*א סאק אזלינן לקולא ואס לא היה רובה בהכשר דפכשיו איכא ספיקא דאודייסא ) ל ג( אס
באר היטב
מרמי! אלא בזמן פהנהד ר,פן באו »וסי ודן) :ס( שפקא כ 0נ » דן
אק מניו המאגי מסוס ^ ק די מן ולקולא שהיי איהי שיני לקמן שב־ג
דאמילו נולי פאת אימ אלא מדיבנן אלא מיייי נמיןיס מול שאין יכולץ
להנרש למכה מיס אלא נהמשנה דדן » נ וסל^ ניון שיש נו רא שאס
איש נפסל נמיס שאתץ כיק שהומשכו כדלקמן שמיד וכיג אזיל לשיפסו

דלקמן טיניו דהמשנה אינה מועלת אלא פ ג קיק» הלכך הנא עב פוסלת
המשנה ול ^ הוצרך לפעם טפק דיגק לקולא וכ־נ מרז דאין להאמץ
לעתד כוננים אפילו במידי דהייז ספיקא דרנק רש כאן דיש הנאין
לעונד כוננים הלכך מ״ש ה 5דע כ ק דאין  jxbלק נאם אין שס ר א
סאץ שוא שלא נדקדוק וכ״כ סנ״ח דדוקא ננעול נמפסס אנל נאיט נעול

דרכי תשובה

ונדב סי׳ נ׳ דכל דסיישינן בנכרי לאמלוסי גם נדבר שאין לו הנאה
ממה שימלימו אסור וא*כ יש לססמיד גם סה שלא ל ^נ ק הנכרי
שהוא סידי וחיישיק לאמלופי ואיט פ«פר  pבמפסס א׳ בלבד
כס׳ אולם סיי׳ בדברי רביט הדביי סייס מל הל׳ מקואוס סטי׳
ניא שממד מל מדוכה זו ונד׳ החכ*צ הס׳ דהאין־ נאמן הנכרי
גס במפסח והטלה דנט־כ סיקר סספם משוס דסמטנן להקל
דספק מים שאוגין ספיקא פדמ1ק להר^ פיי׳ש ונאמס מהדקשה
טל זה דהא יש יחקה טומאה עד הספיקא דרבנן כבר כסבט
לטיל ]בכוק כ*ו[ ובמה שציינסי שם .וטיי׳ בדברי רניט שס בש׳
דברי סייס סטי׳ טח מה שהאריך בפלפול ומראה פניס לכל צד
בשפקיס כאלו אס יש סה חזקה טומאה ובאיזה אופן דנינן
להפקוה בחזקה כשרוס סיי־שומיי׳ בברכי יוסןז מזה) :ל א( אןג־כובד.
טיי׳ בשדס מהרש׳ס ח*נ סי קנדה סיד מקוה באק צרפס שששה
פ*י רב רטפארמ׳׳י ואין שום סד כשר שיט  7איך נפשיס
והממונה טל הפרחן איפר שהמיס נמשכים ויוצאים ממטץ היוצא
מן ההר הרחוק משם ופשו אצל כמעין סיגה נק צממטנ״ס ושס
מהקבצים המים ופנס נאיס דרך סילוטיז ש> ברזל סחס הארץ
וו&ים למקום המקוה והרב השואל ראה אץ שהמיס יוצאק מן
הסילון טפלים מל מדרגח )כבש( נטי׳ מצעמפטפ רחבה פשרה
ספחים ופשס טפלים דורדיס נסוך מנקוס מ טי׳ סצפמפרט וקאכלו״ש
וסנה  pלהסספק מחמס שאין נאמטס להדירפקפא־ר החשוד טל
כל אישריס ואולי המיס נמשטם שס מיד מהמסין לסוך באזיין
של נרז  3וגיבב שם הרבה קולוה להסיר בדיפבד וט שם אמנם
דא פקא שכססימה לפסה הוא נידאי של ברזל שק פושק כל
הוופננדל״ן נם במדינסט לצי־ך כלים ולא נטשו פססלה פ*מ נשמש
הק^ע א־כ הוי דבר המקבנ טומאה וכר ]פכ׳ל מהדש־ס שה[ אמנם
בטנק זה טק דנסשי כוופנעילו׳ן האט באמה נש לאמבטאוה׳
בבסי הפרחצאוס .לאלפים ובכל פה למאוס .א*כ פה א־ני כשנאמר
אנחט שנפשו ס־מ נקובט! בקרקס וידז כצחוק מכאיב בעוה״ר למבק
וכמו שהאיכסי סה וכבאהי להלן בספי׳ נ׳ ]כדק רע־נ[ פייש.
פטס נ ^ ק דידן העלה נמהרנדם סס להקל בניסב של כמה
ס*ס עיייש ובאמס דבריו צנדג דהרי לעומת זה חזקה איסור
וסוסאס של האשס וכסו מהנטלעיל מה לעיל בסמי׳ א׳ ואכמיל
תדע נם הוא נעצמו כרים שש שאש נאפשר לגרר נדי שיסע
למקום יציאס הספק ק הסר ולראוס הנאזיין המוסד שס אם
> »יי א.יי־ ■ י ל ג ( «  0י »
S
נם® :פצממערס ולא של ברזל וכדומה נודאי הוא פהנכון
ארי׳ הנפפח לפיונס המסם)להנ*ן סיסלג
^ ™
דכל דאפשר לנרורי מנררינן פר־ל פי״׳ש ופיי׳ סוד בדבריו בשרס
מסמוס מ׳׳ב כד׳ צ׳ נדד כמקוה ששאבה עכדס בכלים שאינם דל( טדד ענ * ס פ־ד מ ר שדדם שם הרבה מאחרי ואי
; מ למשוח פר^ה פהרה שסהי׳ כשירה כראוי אס ערס
נקובים ו מ ק ^ שאג נם ^ו ס עשינמר מקוה והעלה נקצרה
 ppלמוש לזה פסי״ד מ׳׳ך דהי^ו דאק ססיירא שיפחיל !׳ ^ 1ימפו שחהי׳ למטלס ברא מש׳׳ק ויי׳ס או לטבילה פזרא וכממאר
בב׳׳י ארח סי׳ פ״ח דשגי לטבי^1פזרא גס בפקיה כאובים פיייש
ואק לו שוס מימה אזלא חיישיקומדז העלה דאם א מי״־ לחה
שהמלה

פור כסמס מה סוב פטל פיי׳׳ש ולפפרד גם מדינא  Pלחוש
 5מא שכח הנכד וסבר השיפור אשר נסמן מל כוסלי כמקום או
א  xפ ™ לו ושאל פור להלן לפסה קצס בסיך שיפור פ׳ סאה
בכלים שאינם נקוטה כנ*ל ובכה*נ שיין פטר דפסיTא שמאיפסיד
שכרו פה שהבטיח לו כשמאג פד השיעור ולא נשיקלקלה ויפסלה
שיצטרכו טור הפפס לשאוב אוסה ולנקוסה לנפרי כפוק פ׳־כ הוא אינו
אומר כשביני לניני חזרו המים מל שיפור פקוה ויומר )דר יש
לחוש וד*פ ) .ל ב( דרובו כשר ספיקו לקולא עיי׳ נאה*ט כדק
ח׳ נשם סשו׳ בן לב חיב סי׳ סיס דהך דנא )אס יש בה כ׳׳א
סאה( איט אלא בפקוה ס נפמיס אבל בפוץה מיס חיים הנובפים
פ! הקרקס אפי׳ שלפעפיס יחרב כמפיין ולא האר אלא רטפית
הלוג אין לחוש לפיס שאובין דשאיבה אינה פוסלס בפפיין כרי׳׳ש
חלוקי דינים ומיי׳ בפהד׳׳י מראני מיו׳׳ד סי׳ ייס ]ופיי׳ בדברינו
לקפן בסמי׳ פ׳ סיק דנדו בשס פהרי׳ס ופ׳׳ד הפס־ש נשם פשכטס
יעקב אס יש לט ביפיט דק פסיק לקולא פיי׳ש[ ונם׳ משטח
סלחמוס סי׳ י״ב ובפלימח ביס יהודא סי׳ ה׳ פטל הבאהיס.
והנה בס׳ פפביח מלחמות הנז׳ )ד׳ ורניצאה מס פס־ז( זהו הס*
מלו פ־ד הפקוה בדוויניו ומיקר השאלות ^־־מפני ®:אנו בכלים
נקיטם אמנם הי׳ חפש תפיסת Tי ארס נהודיתו הייט שנשסך
מהכלי נתיך ציטר של פץ נקוב טורד ד ע קפסרס ונמשך לפורטן
פחחס ה־צפה ומהעוקא נפשך כפו אפה לפר\ה וכל הס׳ משטח
פלחמוח פחובר למהרה .אוסה פקוה .ולפופס זה נדפס אז נשנס
הזאת ם׳ פקוס ישראל )וויניצאה שם*ז( להקח כגאונים לאמ׳ס
להפקוה הנז׳ ובתיכם רבותינו שבגילה דל הנודעים פיי״ש באורך
פלפולס אח זה לפופס זה פ® כוניס ומיי׳ בע״ח נחלת יעקב
להג*מ יעקב היינפרק דל )ד׳ פאדובה שנס פפ־נ( סי׳ סיא וכדב
 x nזקיני הגאק בעל הלטשיס דל גיכ פצפיך לטהרא אומה
הפקוה הנז׳ .ונס ׳ש בבאטט כח׳ נפניןאס נשאר בפקוה רביפיח
הטנ אם לחוש מיד לכאובק פיי׳ בשויח נינס וורדים פס»־די ח*א
כלל ד׳ ס׳ נ־ ועי״ש בטודד הנד סי׳ ד׳ לפנין הפקוה נריווירו
הנד שנימה להכשירה פחסס ששאבו בכלים נקובים פיי׳׳ש עוד
באוע גדול ]ומיי׳ ב־בדט לקמן ספי׳ טב סיק רפי׳ז מ׳ש מכף
חימר לסהרה נשפן מיד הטור׳ד נדד הסקוה בדווינ׳׳ו ^ו ס מין

זרה דעה הלטת סהןאות רא סעיף ד
) ל ד ( יש לחוש ) ל ה( שמובד טכביס מילאה ייי לי״יז בס פ»לה )כיס במוספתא(
בדי לסבול בס כשרה ) לו ( דמב הסצויץ אצל סקוס

ואם לאו

דודאי ישראל מילא 6וסס

באר היטב
כיון דהעונד כוכנים יכול ליכנס לסוכו וליסדל »יס מפס ולפווי ולמלאויוו
אץ להאמיט לעכוים אפי׳ המקוק שלם דסי׳שינן ש»א יסזור ריולאגו ע־כ
ומ« הגדך ודש»נ דלא סיישיגן שגפלו משם מיס והחליפו אלא כשנהגה
גחליפץ וכדלעיל סי מ ^י״ ס ס׳י מ ץ שהמים שבמקוה סרוחים וממיילא
שלא יפסיד שכלו או מזוליקה ממיס המלוכלכים ולמלאוהה מים גקיים
לרחוץ טפס הא לא׳ה לא חיישינן שמא כיון להכשיל עכ״ל )כמב מהלינ׳ל

^
שהמלס דסצד סדין מוסר ואין לט לגזור גזירוס סדשוס ®נא יראו
פקוה מים ויסבלו בה נ^ם לנדק ומרז למיחש מיסו בפי סיכא
דאסשר לסקן פקוה כשרה מיי־ש• )לד( יש לחוש שהנכר•
מילאה .מיי׳ בבאהיס ישם הכנה׳־ג שאם הי׳ הפפסס ב Tהראל
אלא שבאוסו יום נססס הדלס אק למוש דבאוסו ז ס דלן! אס
הפקוה ומילאו פשס דפרסס סיי־ש וסיי* גש׳ לבנק נסס ם*ק
כ*א שכ* למלק סה גץ יום ללילה דרק ביום אין למוש בכה׳׳ג
וגם המלה שם דלא מכני סה פסוח לרה״ר אלא בטי׳ ישראל יוצא
ונכנס אז יש לסמוך טיי־ש ) :לה( שהנכרי טילאד .מיי׳ בשדה
קול יהודא )להנ׳׳פ יהודא מסאנק ז״ל( סי׳ כ׳׳ז מיד פקוה ®נמזיןס
כפו ד* ®מורים ושמומזק לממיין שלא יכזבו מימיו גם בקץ ומום
וא׳ מציא קול שראה אס הנכרי זה משלג ב׳ מרשים שואב פסי
הפקוה להמם בהיורה כנהוג ומוששים שפא שאב הנכרי סד שלא
נשאג־ שיפור מקוה וסש׳׳ד הסוייז סה דאין להאמין לנכרי גם
בפקוה פליאה והאריך בפלשל כק שהוא פיא זהו שהוציא קול
ונם לא ראה ששאב הנכרי מד מסרק ®שד הפקוה ורק ®ש
משש רמוק משי הנדס הנרא אפי׳ ®ש למוש ששאב מכרי למאסו
הוא וגני ביסו ומילא איז׳׳כ במים אמרים כק דהוא שסזק למנניין
וגם סיס כנ׳׳ל אץ להמניר בדיסבד כנ*ל פיי*ש) :לו( דרוב

 yeסימן ®ח ורל הן דינא אינו אלא נמקוה מי גשמים אנל נמקוה מים
אחילו שלחעמים יחלב חמעיץ ולא ישאל אלא
חיים הנוגננים ק
לניחיח הלוג אץ■ למוש למים שאוגץ דשאינה אינה פוסלח נ »נץ ננ״ש
חלוקי דינים ^ ץ נמהל׳י חלאני חלק ׳״ד סימן ייח מספל משטח
יטלו הלב כשב
מלחמות ®יק י׳״ב ונחליחח נ׳׳י ®מן ה׳ ונכנה׳נ
שאס היה המחמח • rsשלאל אלא שגאוחו יום נשנל הרצח חמאום אץ

ד ר כי תשובה

הטצויין אצל טקוה ועושין כדי לחכשדה כקיאין .p
»ה יש סה צמיג דהנה הב״מ או«מ סי׳ מ' סמי׳ מ׳ הקשה בקן
דאסרינן רוב מצויץ אצל שמיפה מוממין ק דסא הוי רובא דסליא
בפפשה ורוב כזה לא אמרינן כדאיסא בבכורוס  epד פ׳א ומיי׳
פוד שם ברח ארס סי׳ סליז ספי׳ ב׳ ומולי להקה הרבה גאינים
המחברים ,אשר מזה מדברים• דאיך אמרינן רפאשפיה הא הוי
חבא דהליא במפשה וכמו שציץ סליהם ס^נרר בדרכי חשובה סי׳
א׳ ס״ק י׳ב סיי״ש אמנם אט בפניי לא זכיסי להבין פה שסי׳
ררט הב׳ח דשכ לא סמכינן ארוב פאשש׳ה לכסמלה ®ינו
היכא דאיכא לפיבדק הש*ב משם שהרוב שא דחליא בפפשה
כנז׳ וקשה דהא ספטק פלה לטס מל הרוב פאשמיה פכ*פ בדיפבד
כשאי אפשר ליבדק השרב כדססקינן בסי׳ א׳ ספי׳ א׳ והחם
בבכורוס אמרינן דגם בדיפבד לא ספטק ארובא דסל^ במפשה
ם*כ פכאן ואילך ספק בכור לסוסרא פיייש  pפסק סרטרם
מא1׳ נכורוס והסושס ז׳׳ד סי׳ בפ׳׳ז סנני׳ א׳ דיאכל במומו לנפלים
משם דסליא נמפשס דק פסקו
דהלוקסבמס
אנד אמר שסה ה״ז ספקבכור
gj,
סמכמן בדיפבד ארוב מאשדה אש׳ דחליא'?2״^®® *®ייי®
צריכץ אט בזה לדברי הפלהיסי׳ א׳ ס׳׳ק ד שט ד »יןנו ־^ ? .
^3
אצל שסימה מוממץ שא קאי פל פצם כשרוס האדם שהוא
גניא הכשרים ושראים לששס »לס אסר כפמאה ו:4ן לא שי
נכלל רוב דחליא במסשה שי*ש וטכ סברא « כמלא הרושם פרך

מבא דחליא בפפשה אוס י׳ב פיי׳׳ש  pשי׳ בפלש שם דלא
שירי פנפילס קבלה כלל רק קאי פל דברי הפמבר דדוב ^י לין
לשסוס ולא פיירי שם פוד )רק בדפי׳א בהנש שלאחריו( פנשלס
קבלה וא*כ י׳׳ל כסו כן הכא ברוב הפתפסקץ במקום לפשסה
בהכש־ בקיאץ שיט טון דל*ש בזה כלל קבלס כסב פימם סל
הסמאתו שהוא נקי בהל׳ מקו^ת ורק רוג מוזקת מרוס סאט
לא ש׳ בקי לא ש פספסק בזה להכש רה ושז דופה לד ה^סי
שם כנז׳ ובממנה אפרים פיג פהל׳ יבום הקשה נ־כ פדאפששה
דהר חליא בפפשה ופלפל שס שד פפנץ סמוך שסומא לחזקה
ושז הקו׳ דסליא במפשה לא ש׳ כלים והנה בסוס׳ יבסוס דן«
קי׳׳ס פ׳׳א בדיה רבא אמר ט דרגא פליג וס׳ל דרוב החליא
במפשה ג*כ אזליק בסר רוב זה ורק רטנא ס׳ל ק שם בבכורוס
דרוב דסליא במפשה לאו רובא שא וסה ס׳ בשרס שינס צק
הי׳ טפ  pקישיא דרננאשש׳ה דשי מבא דסליא בפפשה דרבא
כדל מג פאשש׳ה בסולץ בפלונסא דרטנא ורגא שם והייט דרבא
לשפסו סס בבסמס דס*ל דגם מבא דסליא בפפשה שי מב
פששכ רטנא דס*ל מגא דסליא בפמשה לא הר מב שב לא ס*ל
תנאששה בשלין שי״ש דבריו כי נמש אפנם בננלוכשה דהשיבס צק
רא דהא נפצא לש*ז דהרפטם והסושפ שפשקו בהל׳ שמיפה דמב
סאשמ׳׳ה ובכל׳ גמרות דסוי ססק מור ולא אמדק חב במנת!
יולחס ס׳׳ל דרובא דסליא בפפשה לא הר מב וא׳׳כ נפ*כ מסר׳
שיט ר׳ ישממאל שם בבכומס אשא בשב כסי׳ רנא שסבבכורוס
דאסיא כר*פ דמישק למישמא ולרב שא שלא כשלכסא דהא
לא פסקיק כד׳ס ו& שישנן לפישמא  pשכא דאיכא סזקס
מישר ואיזו מזקס איסש יש סה בס בכור בבהמה שלדה ,שוב
ראיסי גם בפלא המשם פרך מב מאמדה שט נ׳׳כ כסברא זו
דסליא נפלוגסס רטנא ורבא משפסו כנד פיס קשא  pשכקשיסי
פפה שפשקו הרפטם ומושס נהל׳ נכורוס כמס כנז׳:
א מנ ם נם זס קשיא דנם אם נאמר דרוב הפספשקי׳ אצל
שנקוה בקיאים הם הא יש למוסס זה מזקס שמאה
ראשה הסובלס וניפא סמוך שפוסא לסזקש והנה שוס שזש קר
הרשטא לפנק רפאשמ׳׳ה דטפאסמון פישסא למזקה מזקסאיסור
דנהפה יץדם ®שמפה ומה שתירצו סההרל^ןוטם סרשטא והראיס
כפס שמצים חסו רפשפא׳׳ה שי מב נשר שיט דשפוס שכננדו
שא כפו ששמא דשפומא וליש שד להסשס לחזקה פאן ליפא
לן דנם בפקוה שא ק כש מנאירובא הרט רוב גשר דנקיאין
להכשירה כמו בשמיסס בשלפא הרס בששפס פציט זס בשים רמב
פצוק אלל סמיסס שמשן  pוכק ד »קיק ק כרבא לרב שי
מב נשר וכמיש השסקים אמ הכא דלא פציט כלל לשק זה שיט
מדל לפמדק ש»נט סכיא הרשא דמב הפספסקין
גקיאץ ) pוכיב ה רי מ שבא נ טי סה להלן דמב
המקוה נקיאין  (pפטל לומר חהו רוב גשר
הפספסיזי(
נ*כ

לרה דעה הלכית םק«»ית רא סעיף ד
ופושין נדי להמדדה ) ל  0נקיאין
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דרכי תשובה
0כ שאץ ליפר עדו סמוך פימוסא לסזר^! נ( פס שסירצו מל
סקו׳ דניפא דספץ■ פיפוסא  opndעד רפלגאדה פשום דגם
נספיפוס שא־ן פופמץ איהרפי צפמפים שמופ כסונן פיכ איט
פיסוס שלם לסצפרן{ לסקס איסור ,סס״י ססי׳ סס יש לדמוק
לדפוסו נם בפקוס סס >*ץ דנם מס י*ל דנם נפיפוס שאיט
בקיאין ב^כוס סנשר סמקוסדילפא איסרפישספשיט בדרךכשרוש
ולא נפסל פשאובים נדה איט פצסק{ לסקס סופאס דסאשס ג(
אם! לפי׳ פס״ שסירצו נפשמרס הביס ושאר ראשוטם פשוםדניון
דפסססקין לסלק הסקס בפס!« פשססס וס*י חב ספספסקץ
פססלקס פסקה ס*כ לא אפרינן סוד ספון־ פיפופא לסקס וכ^ן
זה טדפ גדש הסום׳ מחומוז ל»ץ ןיר,י גו קרו  15ט׳ דכשפשמה
ידה לק  bסקTושין א׳סרס סקס סטי״ וסי״ בסשו׳ ביס אפרים
סאספ״ז סי׳ ניד בשם רבו פגאץ פפריס פסאסטב דל דסוי
פסמסקי־ לסלק הסקס דא׳׳א כשקיבלה סג*פ ואיסרס סקס א*א
הגם שיש לפסספק מדיי ,שפא נסבו בפמובר או פסול אמר סיייש
ובשסרי סורס מיג כלל ס׳ פרס ג׳ ובדבריט בשויס פנחס אל»ר
ידב שי׳ ניס ושי׳ ליא סי״יש אבל הנא בפקוס ליש זס דשאני
ההם דסוסקי׳ באוסס הבהפס שוממין אוסס וכן האשס סאס
שקיבלה הגיס א־סרס נבה הסקה א״א אבל בפחססקי׳ להכשיר
הפקוס סאס דאין יודסין כלל אם ססבול האשה סאה או אסרס
בס כלל ולא איסרס גבה הסקס סופאס שלה כלל ואי פשום
שמשהה פסשה וסבלה בס פיס לא איהרס טייז הסקה סופאס
דלא סל פסשה הסדלה אם נפשה כהוגן אט דנין כלל דפיירי
דסבלה כהוגן כל גופה בלי חציצה אלא סל הפקיס אנו דנין אם
נפשית בהכשר תהו  tpופגץ אסר פס האשה דכשנפשיס המקוה
לא איהרס סדין סקס סומאס דהאשה סרם שסבלה ולא ידמנו
אם הסמל כלל בה ואיס שייטה זלה פשא*כ ברוב פאשפיה דנפשה
מפשה בהנהסה סאס פ־כ איסרפ חזקת איכדר שנה וכן M a
בניטין כנ״ל כפוק החילוק ,וא־כ לפייז צ־ל בפקוס סמוך פיסומא
לסקס כניל וציס ;
ודעד ,בסושססא דפקואוח פיח הובא בריש ובמי סי׳ זה אר־י
בפקיס שבין אושא לשפרסס וכי׳ ד דושא מושיב בו שני
סנפידי מכפים כדי שיקיו בו הסיס פ סאס וכוי סכיל וכן סוד
שם בהוספסא שחששו שפא סמים זלפוהו ורחב־ה פסייס ורבינו
בדברי סיס ד׳ל סל׳ מקואיס ססי׳ ס׳א כ׳ דאילי ס״ל לסישביא
דסך הישסהא ורחב״ה סלץי אסשנהינו דסבירא לן דסהס שאובים
להקל והלכה כמשגהיט מכיל סד״ח ]ומיי׳ בדברינו לסיל ס׳׳ק כיו
פ׳׳ש בשם הדיח סס וק שם בדבדיט לסיל סיק ל׳[
ולכאורה באפה יפלא פא Tדברי ההוספהא סט׳ דלפה צריכין ח״ח
להשגיח כשההפלא והקווס אם ס׳ שאו  pלסקל וגם סוד שניה״ח
הלא ס״א נאפן באיסודין מה כמ״ש להלן בב׳׳י סה בדה כסב
הרימש במשו׳ סי׳ קכיס סוב להסשץ פים וכף דסיא נאפן
באיסורץ אפי׳ היכא דאיהחזק איסורא וט׳ איב לפס כצחך ר׳
דוסא שני ה־ח דוקא ובס׳ לבנון נמס סיק כיג כנראה הרגיש
סס וכי דאולי פשים דיצמא יצטרך א׳ לפטה משאר כאידך או
שפא יצטרך איזה  tsj3ופהן בשום הלכה והוא דחוק קצה .אמנם
באמרי הגם שלריב״ש והמכדיק )וכן פסק ברפיא כט׳( סיברים

דחב פצויין אצל פקוה פופחין סן אפי׳ דלא נפצא כלל »דס מ ם
א^ פקוה חב הפצויין סופחץ  pו5פ׳> הם יסרצו סס tin
אפרינן סס סמוך פיסוסא לחזקה סקח סוסאס דסל^ס המו
שכהבט סס לפיל כהך סי ב■ אצל רפאפפיה דזס הסי׳ סייד גם
אצל פ^ס כיון דנם שאינו בקי בסלסה פקואוס מגא ספשיכס
והכשיר כהוגן ונמצא ע ם בהסיפוס יש לסייס למיוב וליש ספון
פיפוטא לסקס או ס*ל סי׳ אמי וכנדש בסדרי מהרה ושארי
אחרונים בארוכה בסצץ ס׳ שאובים בפיץם סקס אימר ]מיי׳
בדנריט לפיל ס*ק כיו[ אבל בסספהא יל שפיר דלא ס*ל לר־
דוסא כלל הך דרוב פסססקץ אצל פקוה פופסץ  <pוכמו fte
נמצא גרד סס מו ס מקום גדחיל דח 5אלי״ן 6לל גמן»מ מ«םין
סן .וגם לפנין נדא נאפן באיסורין ,הנס  ttזכיהי ^:בין ד הריסש
שם פ׳׳ש דכן נראה פגיטין טד ט׳ב ד*ו״ במקום דאיהסזק איסורא
נאמן ט*א והלא שם בנימי; בפוטל נוחב ס׳׳ה ■יא איססק אימרא
כלל ומ׳׳ש ברידש פמולץ ״ נדא דאפרינן מ״א נאפן גאיסורץ
לנונין בדיקה הסכין ושם באפס הוא איססק איסורא דבהפה טיי׳
וט׳ אבל כבר כסב יש׳י שם בחולין דלפיק פומזט אס קהבקר
דפ׳יא נאמן בשחיטה וסאחט סס הראשונים והאחחטם ו מיי׳ ע מ
בפסיחה להל׳ שחיטה בדיה השורש הה׳ מייש .ופ*כ ד דוסא
שפיר הוצרך להספיד שם מנקוס )כר׳ל פההוספסא( שט ) W
הייני דאין ס׳׳א נאמן כיץ דאיססק איסורא מדס סיס שמ ob
כנ׳׳ג והוא לא נדל דרוב מצייץ אצל פקוה פופסץ הרל וכדכ צדץ•
עים דפ׳׳א איט נאמן משום דלא סי בידו ל»ןן טק דאינו
מספק ולא אצגרינן רוב בקיאי; סס כס׳ ושיהיו נדח בקיאים
מקואות ,אך לכאו׳ קשה דא־כ סי׳ די גס׳׳ס א׳ ושרדו ללמןן ו6ו
נאמן גם א אך יש לתת דד דוסא ס׳׳ל מ־טנא )נם 0כ ,היינו
כפו דכדל כרבינא דחבא דסליא מגסשס לא אפדק וס׳׳כ אאהוי
חב כך דמספסק״ אצל מקוה דבקיאין  Pמ׳׳ל וסיג נם סס ס׳ל
כרבינא( פייט ממת רטנא במולץ דאם אין טדו לסקן רק 9די
אחרים לא חשיב כפו ב ^ בפס שיוכלו אמחס לסקן ולפשוס או
לסיימו ומבלפדם לא יוכל בפצמו לפשוס כ*נ כיץ דסיקון פקוס
היא דבר קשה ומלאכה וטירמא פרובסולא יוכל א׳ נבדו לפססה
פ׳׳כ צריך שנים ,ולא תקשי דטכ׳ס סי׳ די בעים בהיס א׳ ופיה
א׳ ילפס הוצרך לשני ת־ח דוקא ,״ל כיץ דהפיךה סייס בשדה
רחוקה מסישיב כנראה שם ואסר לסיח לההלווח מם פ״ה גדרך
לבד וללו! שם ובסרט טמיהם פ*כ הוצרך לשני סיח כט׳ וא׳ש
ונכין בטה׳י )לז( בק אץ ק .מיי בס׳׳ת טס יצחק )למ^ן
פלבוב דצ( חאו״ח סי׳ כ׳׳ח בנידון כמקוס שפשה יחיד בבסיר
וכרב והקהל מוחץ ^ ו כיון שיש פקוס בהפיד והרב פעיס פג״
וט״׳ז היא מקפח הכנשסם והטלה לאסר ליחיד הלז לממס פקוה
בס־ט משני פטמים א( סזנרס הכנסס הקהל ב( דנפקוה צר p
»1קוה ואם
סעחס מ־ב פרא דאהרא ואין להכסר פ^פדו
אין הרב פעיח מל הפסה יוכלו לבא לכפה פכשולוס מיו פיכ »סינו
גדולי סדור שאץ להכשיר שום פ^ה bסי הור^ז וישוס סרב
וע*כ הדבר ברור שחלילה להכשיר הפקוס מהיחיד בלי רשוס כקהל
וססכפס הרב ואוסן כנסם אשר לא יצייס וילט לניס המטלה
בלי רשות הרב חוששני להם כנכסים באיסור נזילה ו^ז פל אומני
נדה
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דרכי תשובה
גדה ויו מיש ומיי׳ בשו׳׳ה בר לינאי סידד סי׳ ל׳ג שב׳ נ»כ ט
דסד זה !צ הכשר סקוה מסור לב־ד אבל אם מושה א׳ ביס
סעבילס )צ 6ברשמו סרב ומודס  0 t3כעס מנשולות וק »ו ביו
סרג  ■m iגדר ולססלה מכידד פיי*« ומיי׳ שדה שידי מהרה
למ׳ מסרש*ק דל השו׳ נדס לשי׳ רא נדד מקוה שדחוק מהממיין
מרן פרסה דוהר ו » « טבס המיס ונמשך אמה המיס לשס
ולפממים נסייגש אמה ספים לגמרי ונפשקו הקלוה ונמשכו אפס
סמים לבור מוי בפצים « mcאיט פמוק פלל וכד וסיים לאסיה
ספני כסה »מוה ודל« וראשון סממו ומס« הפיקר נ׳ כיה דהוא
בכפר ואין שם ודס ממונה ל^ניח ולסלק הסששמו שיוכלו לבא
וכד מיייש ומיי׳ בשדה הדי בשמים פטק סי׳ ג׳ תם להמומיין
בנסן סאה ונפל סאה ]מיי׳ לקק ברברים סמי׳ כ*ד ס*ק קר׳ח{
 pלהסיר רק כשהיא המז סשגססהבתצ שססססמזץ בה הסה
סומסין אבל בנידק השאלה נ«וא סקוה של ינח־ וסבלן מוסס לבל
יסט המד פין השגססם מליו  pלמקוס סזקס כשרוס רפה משה
סיב שסכריו בפוסט !צ1סור לנשים ^נבול בפקוהיצז פטד פיי*ש
ומיי׳ בשדה אגן יקרה ידד סי׳ נדב פה שמסיר עד מיס צבוס
א׳ ממדינה חסיא שכינה א׳ס בשם רב והכשיל רטם והמיר פקוה
»ל נכד פיי׳ש ) :ל ח( עד אחד נ א ק באימדיס .טי׳ בשדס
סם למיי׳ כנספח לפרוגס הבושם )להגלק מזסלב דל( רדדד סי׳
כדג נדד מןאגז המקוה ואידכ כמו ד או ס׳ !«וס למלאוסה
ואמת ט כנרסי׳ שימור
 ■poבה הבלן מים חפים יסבלו נשים
מקוה מרם ששקי בה החסין ונם סרב אוסר שביחס לו כי בד׳
שסוס יוכל להספלאוס שימור פקוה1אידכ פרפר איש המוט שטדאי
לא סי׳ אז טפור פ*ס ורצה לגרר הדמ־ לשאוב וכו׳ ולא הניס
פסו הרב ט אין זה שייך לאיש המוט והפלה ט י » פשה הרב
דאחראופסקי׳ סה פ*א
וסטט המקוה שייכים רק להרב מרא
נאמן באיסורים ונאמן »לן אך סטז המציא  00פצה איך לפדוד
כח לברר ולהוציא ססרסור כר׳ל •
ו עיי׳ נשרה צמח צדק למס׳ק פליבאורסש דל סיו׳ד סי׳ קסי׳א
נדד ששפך הבלן אס סר הסקוה לחוץ ואומר שקנס השוליים
גמכבד והמקוס הסט׳ שאסויי הסיבה לא קנס ונשארו שם
בסססיוס ממס ט ס הראשוטם ונסשד במיניהם שגם דלה בכלים
שאינם נקובים פחמה חסרון טיססו ונם לא סגר הדלה בלילה
ואינה נטגרה פטל השאלה והשיב דטדאי נאק בכמג הבלן משום
טא נאנק בא־סורין ובמים דהוא ביח אמנם גם למשש מ׳ לונץ
שאוק טון שנשאבו בכלים שאינם נקודם פוסלים אח המקוה בא
נכי& דהסידא סכמה מפטם דכיק נמפיין אים פוסל הפקוה
ןיהיים לטסהו דרב האי גאון צ־צ החדשוס דאין למש למסרה

 wהיינו נתגןוס תנוד סמכיץ אנל  tooסגסא! הנל צרין

המשכמס ימקב ,רש לדק נס טסים  pממיץ כמ׳׳ש נש® נדברים
לקנק ספי ט ס*ק רטז[ ונמצא כפים כ»כנכז לסוך ההינה
^ 1ואפי׳ לפייד הרנדא
מעמיק גאו וסם נשרים ומעולם לא
 poלהספיד נם במסיק בשאוטס היינו טדוע שנפלי לסוכה ג׳
לונץ .ונם יש ספק אם אין הצי ששואבץ בס בכפקוס גדולה טכ
שבודאי pלו פסוך הכלי לספק^ ג׳ לונץ בטא ונס  Pפת־
מפיקיה ולמ  pלטהודים  5מאמ רכ לא טיך דפז טו שואטם פ
שופטן שם ט ם כיו פכ«דים כאשד שמפו כדר־שים פדוה החשש
הטל וגם לנוי פן מאה מזה טכ פ ט חשס• להכשיל ודקא נגר
המחזיק המקוה ונהנה »ול pי הפיס  pנמש ]וכטל נדברים
ספי׳ זה[ ובפרס !צון הגרים תילים לילך שם מילה ט כ הנם
שהי׳ ראוי לכהסלה לסונרה בלילה מיס בדיעבד אץ לפסלה
טייס:
סעי׳ ה׳ )ל מ( כני הם־ם יש י ד ש דץ פעיק .מיי׳ בשפצי
כדק כ׳ שביאר דרא לטס ול^ה מכוקי׳ נול
דהים הנחל  pלו דק פקוס ואים מסהר בזומלץ פייש והנס
דבריו צטג לכפ׳ טק דהשיג סס®ל מק הכיס דט־ל דלהרמטם
הים כגדול מסהר סומלק אמנם טק שטאר שם בשמלה נשם
דמה כפה קמאי דכדל  onהנחל פ ם מסהר סוסלק ט כ בודאי
פיטן לס־ש לס»רא ,אן צ׳ע פסו הים הנחל טק דממ׳א סי
רטס ס*ק א׳ כ בשם לסם ממוחה דרק הש אקייטס נקרא
ים מחל ולא ט ס הגדול )שנקרא ק בסטה( הסמוך לפי וכן
)להגמכר׳י שוופץ דל טרושלש(
ביאר באחכה בשרה דבח
מד בפרדס ובפרי חמאה שרק  pהאוקייטס הסמוך לאמפריר^
זט טם מחל טייש מיי׳ בדבחם בניטקי פ׳ ח ט׳ רכיח טק
ב׳ ולאשר טא רמק הפציאמ טהי׳ שאלה סו לממשה לפנק טם
מדול אם מסהר סומלק טכ לא אא  pסה ככה ) :מ( לנודד
בזדזינידד ,פיי׳ נדש רטט דברי מים פל מקופה סט׳ נדז
»י פ באורך שהייט דוקא 6ה חט כמטק שממהר סומלק אבל
 pמדול למק מראה נפסל כמקוה פיייש  ) :ב א( גל שנתלש.
מיי׳ במי מצוס סי ב׳ כדק ר שט דגל שנסלש הוי אשבדק
כנמונס פל הבאר מיד ד דטש כרמטס לט שאק פפטלק
סומלק
מסלק טיט משום דנתלש ונפסק פן דיט כמעיין
וטבל לומר דלאטיח חקאטם מדול רק נם בשארי ®יספיייש:
)מב( ונפל על האדם או על מ לי ם .ולפמטב לפיל ®| tסי׳
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)« • ל *TV־«ע■ באר ומנב פ*ם ש־ד וע• ממוובת ר■ ודים » «י  mסי כ־א
>ר שאה !דך )• (6מקוה וה״ה פל ימיץ שגדני זה פוה מעיץ
כ*נ סמור למיכן ניניגו םק»וה נאיץ וגסמלאה ממי נ«ז>» אץ 0וגצ^ ד ף ס ה ע׳ג סר .שהקמה  ttraa nדב״ב רף ם־ו דפבו ארע םד ק מוויב םקי
בה כיץ שהיה שם כלי שליה קוים שקמוה ו»םמ» אם לא סיס שם בלי וזקקו ? Kפהד רק ל » ץ שאיבה רדכק שבל לש ?שיסור jflSCTBwrrnn
עלים קוו׳ם שקבעוה בגון םקמנו  pאו אק וסקקו אם*נ בשי שץ־■ דשץ לווו םש0ק ה « ר ובשוי לשכול בוווכו ששקכעו ולכםוף הקקו t» 01S1
עור ליישב הקושיא רלשי הםםק« לשאפריק בהאי חיימ ש רשאי ל ע ץ
שאיבד אלא סברא אחרת ע״ש ו ע בסםר באר תקב ש ש בזה ןולרינא העלה ניב חקן לווו םש0ק הניל והסביסו עגא הנאוגיס חבריו ועיע^  pnשסק
דלבד לסעשד פרכבוז הסשנו•  reהלכה ד• ססקועת דובא קזנת לקטן םקייו ובסשד י שועת ^ ק ב בשח סי■ קניש סקיז .וע■ בוזשוכח נודע בוועדה
חדינא חלק •ר-ע סי־ קסיב שענזד נ׳ב בקוארא זאת ולא נחקרדד דעתו עד שועאו־ך לוסר n־  ■mובעלי השיע לא קייסי אש ביל ח נדה אלא סדיבי שנ^ה
והוי• נס בלים חרשים הניקידם  pהנכרי זניייביס שכילה דש םהפוסקים  c ra wדעיג^י שבילה וו ועא סדרבק ואפילו לדיזץ תקא פלי שחבות
אכל כלי זכוכית לכיע דרבנן ולכן כתבו שאס קבעו אוזר שחקקו פסול ודיל אפי■ לסבול מ בלי זכוכית אבל ^ עו ולבסוף חקקו יש חילוק ד * 0י
זכוכית שרי לשכול בתוכו אכל כלי סחבות וקד אשד .נדד אסוי״ם לשכול בתוכו ואפי• בדיעבד לא עלתה לה שבילה וכתב דבעלת הכתם  frwרק
שמאד סדויבנ! איני .סובלת ם■ לכתחלה אבל בדיעבד עלתה לוי .שבילה עו בתשובת יבינו עקיבא אמו■ סי■ ליש רעתו דדוקא לענץ סיס תששמש
רוץ■ כלי בוה םד.ני קבעו ולבסוף חקקו אבל לא לענק לשכול כתוכו וכתב דאף רםדכרי השוד 0שםע דנם לענץ זד .סהנירנם ברסכים  aroי א
לענק קבלת שוסאר ככלי נסור בעיק עליו שס בלי בתלוש נדם סד נעשה כיון דבסוגיא רביב הניל ספמיש  •p r oעיא^
סהל■ כלים פשנזע הכי
ווע■ כתשובת חים ס^דח וסי• ריר ויייז שהאריןי סאווי בזד« ושם כוזב זאזרי שדעת רםס 0ורש ביא ואנודו* .וראיש תאר ושיע ותשובת תיח וספרי
באר ת ק ב וסויככת הסשנה ומנהג כל ערי מא־אל להחיר לשכול בבלי שקבעו)לבסוף חקקו ובחלוש )לכסוף חברו הד בםחובוי לזאין זד .ווחא
ח מ עי לאקשק ולוע־הר על הוראה זו וכתב ע ד חידד.כשהחקיקז וקביעת באים כאחת בנון שעושץ קיסנדץ מסרים מזר עי ענאדיס שנקבעו בקרקע
וכבנין וכן םותר לחלקי .אידב ע*י הבדל ואסת עץ  pנים ^ 0אס יהיה בכל אחד מי ע ר עי» ור■ עד מדג  tnברבר הטקוה מ ר למגה!
הסיס סתםעסיס עד שלא מ א ד שיער סקור אס יכולים להעסיד כואכו הכית נדולה עם נקבים ב סרורויות כששה ולקבחנ החבית בסיד בסעשה
בנץ ואחר שית סלא השקוה יסתנא הנקכיס בכרזות של עץ כדי שלא יסענא הסיס וכי ז «ין זה נבון גאף אם נחלים דקכעו ולכ מף חקקו מ עי נס ל עין
סבילת נדד .ואף אם יפתחו הכרזא בכל עת שכילום ועיון שסתם הנקבים בכרזא של עץ לא נתבשל החבית שחורת כלי ואף ב עז הסרת הכויוא
מקרי כלי כסכואר פאריז סי■ קרש ם*ה דשם בעת שנושל היו דוין■ הבויזא או  pהבויזא בחבית ואפה ,תודת בלי עליו כיון ששוב מאוד הכדזא

דרכי תשובה
פדרמן תלאה סוסלק ומיי■ גלתם כדק ו' נמלק סליו וסיל מם toDDא הפץה הסגל סבדוא פס^ה הא* ובשולי ספקוה ס^וגם
לן־סמ מעסם הוי אץ פסנילין ב6יד פסול לשדיס■ פיייש :עשוי בצידה נקב סהוס בבחא של פספס » <זציס ^קוסס
יצ  4הפיס דדן שס והאדין הרבה בפלמלו וספ^ו לסיסדאולוסד
סעי־ ר )מד( של ם^ד« פמנדש ס*ק ז׳ ס« הטרי
»ו>ףס סי■ ריץ ופיי■ מי ס מסרס סיק סידד
סי׳ קצ*א נפנץ פקיה שיש שיגה גדולה פל פפיץ וגיקל מפסניד
והי■ ן « ברוא מהודק  p pנסר לנסר סדקיס אשר הפיס ת5א
ומנס בו ולאשר בא הרב מ א ל לקי^שו ציוה לפסוס הברזא ע
י ט לדפס הטרי מהרס חידד סי׳ ק0דנ אבל מי״ז ^■א להסס
הפקוה וכמקיה קר פאד והננרם צופקוס פל זה יש לייש
לקלי^לא ושאל אילי כיו ,שיש נקבים  s a pלנ  xמלבד הגקב
כשסס*ג יש לה^ והפלס בימו׳ דצנידק דשם אע׳ סוספו בברוא
כעליה נם >ד׳ הטרי י ק שיפע גחא ארוכה שבולפ פד למפלה
שמכל ^ ל לעזוח ב»וס המגילה ולמוור ולמסמה למ*כ פיי״ש;
) מ ה(  ..Tpoעיי■ סה בש־ך ם*ק רא ומיי׳ בשדה סר מפי ה
»מיס סי׳ קל  rסיד כפס פ ^^ס סדשוס נמסקט גאיז יזסיא
באוק שמפפידץ בפוך מעלס פפיץ גחל אדנו גדול מקרא
רפופרוואיר של פסכוה הסיודק פד קיכ סאה קצסו יוער וספון
בקרקס וקצהו מלס יסבירו מבה אבטס צרורוש וסיד פד שהיא
מכוסה  i oובבולץ פ® מי נקנים נחלים כמוצא רפון ואהיי
>קי8ש  a toי מ ס נקב א׳ בסיד וצרוהה דרך מין ומקב השני
נסון ברוא של  pשייב סרמ נקרס קסנים וכאשר יימלא האיט
פמי המפיץ שעומד נסיכה ישימו מלץ ע מי ברול פסוזק נמספייס
ופסיכו  Mrמי ^י ם סל פסטה קנס א׳ פולס ^פלה ל«ו
עגיס  teמ ס מ(ידם העפדס מודד סמי מקצה הקנס ישימו
פקוה
בדוא ספשויי׳ לפסיה ולסנול והקסס הבי פולס פד
ספליונס פמיי׳ פאמיס וצמגמיסו^סר הפסנו הברוא סל 03f0
סאיס סעל י60סר
 40י חז מנים ומטניס  toידו למפה
^ א סל גל גדומו או ילקלן סמים הסט 6פ סעס מ&י 0
^ואס דדך קנס הב׳ מנו^ולננס^  ■priססיזס סעליזנס וסאשר

שאס ימשו פוד בדוא סל  pבצד הפטפי פססל הפקוס שימוס
פמה מהנקב ובצד הסיצוע של הססל המקום יסי׳ פשר מאאסל
הנקב יממן דא שסמפ ס פי
פסכס ^ א הפסצה המי׳
^ ס נם בלעדי הדמ ספקע׳פ לדס לא הוי מויימ פ׳י דנד
העקניס סכ־ד ובאפה לפפשס דבריו צ*ע  pלפנץ הנרוא ועוצא
ופיי׳ בלבריט לקמן ספי• נ׳ מ ק רעג ^ לן נסמך נסע• 1
לפגץ מקץ המקוה של מאון סלב בפל ססטא דל ס ק רב ונינ
סייש) :תו( בתון• חבלי .ואפי׳ ל8ףד  rioשמב נפי איס
פסול אלא סדרבנן נדע בדל דפבילס בכליס פסילם •crn tm
סוס׳ והראיש וש^י רמ«>י׳  oonitoiופיי׳ מסמוס ^׳ דברי
סיים  toמןיאוס אוס ר סיי״ש ומיי׳ מיש הגו׳מףא ףל בפסקים
סי׳ ליס נעאוי דברי סרן סמסבר בוה; ) סז( הכלי .מ הי »
מציט שיפור ל toיז oונראה עזן דסא דאו יייס׳ 9דכ צדיסן להממ־
מ ס סט «0
סדאי פדנא נס אס הוא  toעס ץ 0ל
לסגפיס בראשו סל סופננדיל סייט סאבק  p to toשהוא מסיד
להוציא הפיס ספכופריס וסא ^ ה ברוא הואת וכסיש vtno
כמו עס קיבול  toפססס סס  pלגיש מאימי שאין sto p
!03יס וסרכ צריסים ליוסי  Iteיסי׳ 68ופ9סי*ל ^ 0רס קיסל
לפפא :ביאמ סלא ספפוד מלי  itoומוסל עכ  toמאון
פספשאכש ופאמא מ׳יפאיי אריק 1׳ל ופ»א בו8ר*ט מ רס
פגמו אלפור ס ל ק ד סיי ל ב ר הו ג ס >ל 0מ א ק w 6 a m
מם מ רס פסר״י אסאד סירי סי• יייג *סד מי ס
עס קיטל בסממסיל ]ו«0י׳ בובייט סם ^ ספי׳ ר מ ק
יסיג[:
ה לי׳ מ ר ס פפשס איש )לסרב נ טי  ■*toדל ) TWJ (otom
סי׳ י׳ י׳א ויש מ ר ספכפיס וס ו מיס נרו השאלה בססדצה
המלס
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 tnmלדפד•  punגרפ דל ל  pמ י ד דפי ל מו ת> » apר ג ח ל r » M
 pmולסתנפ כסיד ופדודזת דדך■ פ m p־ .יהיה סתוסופוד י מ ה גקפ כמד ■
מ פ ח *ול « תו ח ת פ רז א פפל ס ת » פ א ל * פו ל!וזי עו ד מ ד .פ ת• מ כנו ת
 op rסיס סיד ופת■ חתם סוסר  rrsp P '0וריד ו חו וד״תפאווךm * « 1.
תר*י־ פהכי* כתפר ספכטת  o p rפ ס כפים חוס* נפי  pקפץ ספד■ ייפ
חי לכיוו■ כר ד*יד .נדולד .הי* ואינר .נחזית ססני ספרת תפר פית *סרים

וחפופת וד » 0ו 3יפ  n an n op orm aפ פ פיל ה פל פ פ ת ס ח פ גי ?
דכל »ד pדםםיpו י פ « ל * ל ס «י מ ל סזניקר* ד ח * 0p3aיספאיס
הפת* ל* פיץ■ זד .תנ ת פ ס * 0סותר לסופת הפ ח * ולסותסר .פהד׳י
ועקב ספסל סתורת כלי והסתיסר .חוזר תופ הו כלי תנידר להתיר תפי ס
* Pלהוזחיי הפח* אהד מו ס לין בה  pnnoרק תהיה רסויר rap .ו ס חנו מו
כופך ופפר לפ*ן ולכאן נדפ .ופי זנוד בתפוסת בית מ פהסדץ■ הרפה
סדיני  mpoת ספ ת פו פוזנד ס מ פ0ץי הת פוסה פיאר יי ד ס ר סי ח ח ס
> ta*pm npooת< מי ן «פלין פ פ לי ס פיסזנגיןזד .פ ת פופ ת מ ד
נתיכים פ ק מ ס  rnpoיסיספ חפ־יך פזה 09) 1ד*וקת כלי ג חל .עי
פוזפופת אא״ז סנים מאירות דרג סי• סי* פר ס אהד חנד .לוסר חד .ח ק «

דרבי תשובה
הנחלה סן׳ אלניר שהתסילו הנשים לפסל מנרמצאיס של נכרים
)באמו״ס בלשונה( והיא נינים כלי של ברזל שיש פלי׳ סזיאי גס
כלי והפיס באים אלי־ כרי ציטרוס בל בחל ואינם נקובים כלל ואינם
ממברים לקרקס ומיוהפלו לאו xס בודאי מהרבה פספים והאריכו
לממניסם ולגודל ססשיסוס איל ^ י ך בדברים הסוסים פיי׳ש
]ומיי׳ לקפן בדסייט סמי׳ ס־ה סיק שכ׳׳ס[ ) :מח(  purטובלים
ככלים .מיי• בשרת ברכום סיים )להנדג סלפנסשנא דיל( סאריז
רדד סי׳ נדד בפק הסקוה א»■ המים שבסוכה באים מהנהר
שנצTס נדי סילק של פן שאין לו ביס קיטל ומיקר כתנמום
הנהר הוא פ מ ^ן  v tיורד אל הווייסדל וכפת מס א׳ רסייס
סל מיס למפלה מן המקוה הרבה וססס שם הנהר מכל צד שלא
יסאו הסיס ט אס ל»ן■ סיבה א׳ ממין נסדס סרוצס סהצד
סגכנס המיס בתוכי ובאמצס התיבה כסו פתנו סדרן שם מקלנוים
סמים לסגלנל אסר הוא מתתתיז והגלגל נמסה מתלומת תלוטת טק1

לפשות נקב א נחל כמוציא רמק ולסתמו מרד וצמחת דרן בטן
חס יהי׳ סתום ומוד יפשה נקב כשפופרת כטד פס נרזא ולפתות
הבחא מל פס שירצה לסמל וכו׳ סיי״ש בביס אמיים נאמופק
מה נפשה במטלה של !  nxוט• וצ*מ אס סותר לפתות הברזא
ולסספה פייס ובנה נפ חו כשלחן )להסיג מגאואדדאק( ססי׳
פ׳׳ז סה הביא דברי הפידש נשם הטס אפרים וספה מליו הסחך
כשלחן דכא טק שיש מיד נקב אסר ונהבפלס מסורס כלי )וני
שאק ס׳ ביס אפרים לפניו( ובאפס זהו ספיר שם בפסיש מג פו
בפוסיר ודל פיכו ניל ד^ מיקר ספיקו )של כבא׳ס( ליש אלא
לפאי דסיל דסני מקב א׳ פשא*כ כשתא ציש זה פר׳ל ה»ז׳0
ובאמת הוא מפורש בטת אפרים לסנרק שם סה אם לפג«ת הברזא
ולססמס ט באפצפ סת  xולנסקז הסשו׳ נד׳ה סבנא לחנא וכו׳
ט לכן ספיר דמי למשיס נקב א נדול כמוצא חמק וכו׳ ופוד
יפבו נקב כשטפרס הטד פס בדזא וכו׳ ואז יש היתר ספי ולפסוח

6ל הגלגל ו9ם נסנו סיסח קסגמו פסרוס לקגל ססגס זס מסנצג> ולססוס מנ ח ועף מכ*צ פייש סד ד)ק׳פ כמק ) :נ( כ א נ חל.
מלנל וכל ורבה ותיבה מסקבלה הסיס ^ופלה לדנה ססכתספיס
שבסוכה פד אסר נא למסה לצד הארץ ופח נפסק הקילורו
והסיטה האלו הס נקובים ככונס משקה זלץ .אלא שיש להסתפק
 06מקום הנקטס הוא נשיליו או שהוא פן כצד ונם סהסיטת
הנד מסס שהם למפלס אם הם מקבלות מים הרבה פססס
לסנקניס מסמס שאז הפס פסים סל צידה ונדכ כל הנכר אנו
נא לכאן פד אשר יפטרו כנלנל סנז׳ ופח נפשה שאוטם וא׳כ
 toהתהוות הפקוס פן השאטם .והנס רצה לכמדר מפני סהנהר
מדד אח׳׳כ לווייסי׳יל א*כ נמכר כנהר נדי סיטרו מם כפפיין אך
טק שהנהר יורד מהר נמה לווייסייל ובכמה מקומית יש מז
^ופרס פובא לסרך סצי אמה ובאט לסטכה סה אס קפפרס
פהט להכשיר במקיאוס אך צידד והמציא כיתר מצד דהוי קנוס
בבנק רסיים וא׳׳א לנתקו מסס אם לא סיסחור סחירה גמורה
לקלקל הגלגל או כמתל פ*כ כוי כבנק קנופ ופלפל בדין קנפו
ולגסקז חקקו .ונם רצה לסתור ט ס ח שם מסוס דאזלי גלגל שאני
נקרא קטס ואיד־כ סמלה דנם במסנלגל הוי
טון דפסנלנל
קמס בבנק דק קמס וכדפסקינן טרד ס׳ ז׳ נשץ■ וננדז כדק
א והפלס להסיר הפקוה פיי׳יש ]ומיי׳ נדבריט לקמן סמי׳ ליז
סיק קפע נד׳ה והנה פוד הדבר נפסס נשם שדת עחר נכקז
לפנק נלנל הקבופ בבנק פיי*:[ 0
סעי׳ ז׳ )מ®( הלוקח ^ י גחל .פיי׳ נפידש ס׳׳ק ד בשם
סרס טם אפרים חידד סי׳ ייג פס שהגרנפל
המזרי וכו׳ ונדמ יישש לדברי הגאק טג־י דל לכן נ?מ• דפי

פיי׳ נפסיש ט׳ק מ׳ מ ס כפרם מאירות לפ  pנלי מזל וסייי
מד ת פכריאצ )לכסג פפאמרפמק דל( מירד סי׳  rtפ׳׳ד מקוס
שספח חפירה באמצפ כפקוה ונסנו  asכלי ברזל ובהיודס כפה
נקטם וסליו  pנקב א׳ תתר פשפהינ ופלפל שם נד׳ הפטם
מאירות יהשיאל שם והמלה דמלי ברזל טל טקב כמוציא חמק
וכן הביא מהבית אפרים וכמדס שצ״ל גם מלי מן כמוציא חמק
ומכים מלי ברזל שרק א רשאי לסמל ט פיייש ומיי׳  0TOדברי
*נואל הספרדי )להרב פי רפאל סנט^ אדדיגדי דל( ידד סי
מ׳ פ״׳ש ) :נ א( גדול .פיי■ בברט יוקז בשיורי ברכס סה בשם
כנהוס כרדיק שכפלס לכלכה למפשס שאין נסבול מלים אפי׳
נקובים כשיפופרס כטד  6אכ כם בסון■ הים וכנט^ ססיד
ליסן אס כ ^ מטל ופיי׳ בשדס ספק כמלן הס»7י לסרב מזל
מסגרת כשלחן דל סי׳ טג שהשיג סס פל הרב הרחק בהנהויזיו
מכיס
וסל כמובא בברכיי ופטז לממשה כממיר נדבחו אך
לכלכה דבדיפבד אם סבלה מלי הנקובה » באפן הנז׳ ל«י׳
 W'feמ«ך הים פלסה לה בדיפבד מגילה פיייש שכ־כ בם»ז
מסגרת מולחן פל כיויד בסמי׳ זה מיייש ומק בשויס מאגר
פרדט )לכנאק רמיז דל במל מפהיי( סיי סיא בדין ככל• גחל
שפנדמים נהמקיס וטקבים נקב נחל ממה־נ טוסנדת הכלי ובפס
יתמו המיס הוא סתיס הנקב מדזא והכלי מהטס בצידה מגו
תומה סביבה וגם ח*מס פן שלא סטד והאריך מאוד בסוגי׳ זו
דאין סו bוס מלים וגס ס*ס נדדת סרתצאות )ו9ט הנאק מהדייא
איסיננפר דל » eבכניה האקיגיכ סה( וסיים ^ ה דמדיגא אין
**וים

רדה דעה הלכות מקואות רא סעיף ז
) 0ונ ב(  pwחבית
» ח חי
בכלי של ע׳ן אכל מ ל םווכות אף »*  spככו -אהו־תו  m eסדרכק והוא
זיל השיג עליו עיש 0 ) :מ pהכית ניייי -י ח כתשוכת יכינו עקיכא'איס־
כי־ כ־ ככקוד שדחנים לעשוווו עאיי  •6הנהר ל מו ה תיבה נקוכד כשולייס
מ שיי .והת־כי  ■w tעיש הסיט וםקוים שוקקים הנקב לשםון־ כתוכי .חסים
ו כשיו יייים לשכול םםח־ים השקק וכתב יכששישות דפי כשש להייא דשיו
כיי יפקואוח השיידי .והוזיכי .שכים«ק סשכילק בהם אא־כ דדי משיוי.
וטששע י א ף כנ ק ב ^ ה «י די .םי ם שכו מ איכי ם הדםםהני כיקיי .םי ם
םקישק סכל נני ונשהי עיי ח־בויי לנ הי מ שיי .ואיב בניי אף אם שוקקים
הנקב כ שעי שםסיל בו חטים כיק דםם־יים השקק מ עון שכילי .וטחוכי
מ שיי ,שיי .אולם לז־עת היאיש שם יםחלק כק כלים חלושים לקבועים

תשובד.

דבתלוטים שיזיא יי ד עראי לם• »עה לא חייעדק ®תדםן תדניחנו בסקום
»ויק םו»יא המים כ שטר אבל בקבועים ח־ישינן לכך וד״נ ברד טון דהוא
אודב
םלתא דקכתא ״ ל ט ק דבמעח סתיםח ועקב נעכו חלועדם לא
חבור כשכ׳ד ,אולם יש חקנד .לנקוב ד.םקק או שולי חתיבד ,ואף שאין
בגקג בש ,TBהא םדברי רט ש ט ד סבואו• דנקב כ שב שוליו ם=8לו
סחורח בלי וטב לא נעשו הט ם חלוש־ם כלל ואף דדעת טי־מטם דאם־לו
נקב הםשס־ו לא סחני לבשלו מתודח שאובק ק ו לסבול ט אא־כ קבעו
 p toאו םווםו כמעשר בנק בט ש מ ד ע סעיף ור ט ם בחבור לנו״־כשטיד,
חדן םק דק נררד ,שפא מיחנו כר ספכיק על שיטת ד.ו~ש וד.רזרש )לקמן
סעיף ט( דאשי■ נקב ביש ולא קבעו באדן כשד וע  Tד ט ק דחרסב׳ם לא

דרכי תשובה
יוובשים דמיבלים מלים טון דגם קביפוס בפיס ימ4יב קביפוס
?מו בבנין אצא ?שניקב נקב גדול ?מוציא טמק יוסר פוב שינזקנה
>?ה בנר^ ?מוציא טמון פיייש ) :נב( בגק חבית נחלדי״ פיי■
מסיש נדק י׳ בשם סשו׳ יפרףא פיד  noTOשמשימים בסמקוה
ופיייש בסמיש מה שציק לסשר סס׳יססי׳ טב וסנה מ-יישבסת־ס
חיו־ד סי־ טה שהפלה ^?ול לקיו גיגית שלא נמשיה מעיקרא
ליץבפו בקרר,פ ולנקגו נשטה שלא פל מנה לסקט בביתא ולקיבפו
בקרקע בבנין ולבטלה שם לפולס ואס אולי יצטרכו לססום הנקב
בברוא אה•? אין ב b pום ו9דמ הואיל והנאק נטי אוסר איני
סומך פל דברי פד שיסכים ממי נאק מורה הוראה א' פטל
המיזיס ולא ידפנא אס הסכים פמו אז בפובדא הלז פוד גאק א׳
שסא ראוי לסי דפסו לסמון־ פליו להקל כתריו וטון «5וא ססק
אם כי׳ כנד פ*כ ייל סס גם דסה הנאון ההידס להמפיר נד
הגאק נטי כנד*
והנה עיי׳ מיש סס בסידש בשם הנדב סניינא מיויד סי* קפ*ב
ופיי׳ בשדה מאפר מרדכי )להגאק רמ׳ת דל בפל מפטי(
סי׳ ציו נדד המקוה שעשו הסירה א׳  pfoלהכניס שם אתז
מנסטם מהונרים וה6רנז שלס »כל צר מצידיו וגסמוך חפרו
הסירה באר פיס חיים ובסוכה קובעים קנה ראה׳׳ר אשר מ! הבאר
הסא יגגשכו המים לתין׳ האתז וכאשר יסמלא ^ סוסמק הראה׳ד
בגרזא הנקרא צאסטן וכאשר כבעל מלאכה לא יוכל לפשוס האמז
מהוגר מסרים בתוך ההסירה ט אם בעשותו נחוץ שוליו מהובר
סם נסר א׳ אי שנים ואה*כ יוכל להכניס במוך ההס־רה ותסין!
מליו נסרים שם ולהשלימו ועשו נקב כמוציא טמון וט פסי־ד
מאון נדב הנד שמאן ייל גם סנדב מידה לד השואל וגס כק
שלא נגמר מלאכסו בהלוש שיקבל טומאה טק שדק מבסניסנגמר
הארס והאטך והעלה להסיר באוסן ^ א ישסמו טכ הבחא גמוזק
סייט שיג^ר סומו ט ע להטסיה למי הפקוה שבארגז וגם במה
העטלס יסההו כברזא וגם סיים שעטו שאל להסטם סל זה אס
הגאק מהרים ל^ס )דל[ אנטק אונטואר ]בפל א ^י איש[ עיי׳׳ש
ועיי* סי ס ארץ צבי הידד סי׳ ליס עיי•  xופיי׳ בדברי הגסיק
הדג ב ^ המניא בדיני היווני הפקוה ועשייהה ודל להזהיר האונק
העושה הסיבה שלא יהבר המלייס אל הדמות עד שיעשם מסלה
נקב ^ ם ה«4ים )שיסי׳ סהס השליבות( מדי שצא יהי׳ פלי׳
מרס סלי מעולם ויהי׳ הנקב עמו על טעה מרובע משוא מפס
מסר ממציא ט מן לסי  fftrאט בנןאים מיעוד מוציא טמון
)שייא ש^ס נ׳ אהוזיס זה סס( ו& יכניס השוליים לסוך הדסמח
אלא יכטס הדעמס מן הריציס ^«ליים מדי שהנג^ ;נמליים
יסי׳ ססוך מ*ד וססוסימו מסר סלק שישימוססמו כ מל^ס^י
קב » ב׳ גסדיס
שישמו המיס ^1די מסעירס

מצקים בקרקעית המקוה של הרצפה סניוך לדוק בצד שיורידו שם
הסיבה ואה*כ יורידו אס הסיבה למוך הפקוה לקרן זויס דטינו
שב׳ דסטת כסיבה פטס שהן דוק האחך והקצר יקר ספוטם
וסכופים לדפטס כמקום שהן בנק קבוע לפצים ישפילו התיבה
יעמידוהו מד לפפה ממש פל כנש־ים החלקים כקבופים
פל ה־צפה ממש יסבלו שש התיבה במסמטם של ברז! או כל P
הנכנסים סוך הנסטם ומוך הרצשה ממש וגם יסברוה במסמטם
לב׳ דפנוס הארוך והקצר לי׳ דפטס המקוה השמוכיס להם .וטוב
צגמיך ססר מוצל שטניהם הנראה מלפפלה הנם שאעו מסכב
מאחד שפסמברים היטב במספרים קבוסים אל הרמוס ואל
הרצפה ואלדכ יסלים לשום כדד הרבה מוך הנקב שבשולי הסיבה
הנססם בהנמ־ יולקמזסמיו וכשיכנמהפים לסיבה יסקשה הסיד
יססוס יפה אס הנקב שלא יכנסו בין מים צוננק שמססס לרצפה.
ואמסי? אינה נפשית בולו עיי ססימס זו של סיד דוקא וצריך
למשיב שס תיקו נאמן לשפוד שלא יפלו מים שאובק לסקוה )או
לסטר הפקוה( מד שיסאס® המים וימינו בסוכה מד הסימן
)שימור טקוס( מאליהם ואפי׳ התיבה היא זפוסס בזפס .ובטדע

מהממוס מ^פפוח שהמיס נכנגזן למק

שאק למיס אלו אלא דין

מקוה כשר ולא דק מעיין אן £נם אש הם ממיין מי כנובפ לספיחס
הפר^ס טדוס ליודפיש »יל הנטק בנדע המניא זיל ומיי׳ נשוית
נכדו ומצמידו )כנטק מליבאתיפש דל( צמס צדק טויד סי׳ קעיו
ביאור גדול ורחב מאוד פל תיקון המקוה של אט זקנו הרל וסלק
א׳ מהמשר הלז הוא ביאור מזב פל מיש הנה״ק בעל החניא זיל
שציל שלא יהי׳ פל התיבה סורס בלי ממונם מהו נצאס דפס
גדולי הראשורם דל וסלק ט ומלק ג׳ מהסמ הנו׳ לבאר פל מיש
בסטא רסי׳ הנקב ספיז טל פסח מרובע מו א יומר מספ ממוציא
ממק צפי  pfeאט בקיאק בשימור כמוציא רימון שלכאורה נראה
שסוא מופרא יוסד מדברי סמן המסבר ודמיא סס דכמוציא רמק
בודל 1די פיייש מה שטאד גיכ ליישב דמח זר^ו פפייד הפוסקים
הקודמים דל .וכן שם במיג סהסשו׳ הלז ס ^־ מיש בסירךן המקוה
לסהטא וזיל ואמיכ יורידו אס ,הסיבה לסוך המקוה צקק זויס
דסייט שב׳ דפטס הסיבה גמן דופן ו^1דוך והקצר יהיו סמכק
וסכופין לדפטה הפקוס שהוא בנק קבוס מפצים מכיל )ממיא(
ונשאל פל זה הצ*צ ססכס א׳ אם צ׳ל סססלה בטן קבוס דוקא
ושיוובמ הסיבה להבנק חקא או א ס־ שאם יש ^ ן קסע צייך
לסבר הסיבה אליו אמגס אק בנק מפכב אלא ב א ^׳ ל^בטה
ולקוברה ג*־ן וכפו שפש»נ מהביי לדמם הדעטם שזה סדאי
סוב אך הדפס טסה שדמ^ו צריך בטן ססלה לד»ו אדממיר טע
]מל ממיא[ וע־ז השיב נצ*צ שם דאע־ג ד^י׳ הימביס »י
ס י ^ ע  9איז סיס ייל מסיבס של ^ Pיך  <j tTPך•

לרה דעה הלפת מ^אות רא סעיף ז
*תחי תשובה
נרי הן• גררה שבמ 3מ~ש הנ׳ל  p 3ntל הר••  p iלהרסב־ם ד&קוד.
כ^ד אף ^י Dn9D pאחד לא  p r mכ• החוברות בהררי )י מ ק • כ ת ב
 •p nל ד ל ם״ ר י * ך • ע־•! ו«ןי ד מדן• ם־ק כיו לא ^ י ל  pבניקב
» « ה ד • לוסר כר עד אכל כאן בסיס סקיסו  • - v nד 1א האוסר vnri
ד ל דנקב ד • סהני ולא ס דנו דאוסר ל» 8ו ל בו ייל דססדק דו להקל
בנקב מ • אך אעדב כיון די• לאקסק בוה « כ יותר ל ע ד ת סכסה לא
בהידוק אלא ברסוי ) ר ל • ל א יעסו סקק * pכסה לכסו ת הגקב דהיה
דסד ואז נח»כ כאילו הנקב סתוח והרי סם® י*ית י״דך וססני די• ל תו•
•יהיה סעס סהודק לכן  « rקו ב נ ב נקב  v eoולנקוב נ״ב •ו לי התיבה
בנקב ד • ובז ה י • לספק־ להקל אולם עריץ י •  n mבסקוה זו כיון

דסיוחד לעסוד בו ולסבול הוי סחחד לסריס וססול להרארד )לעיל סי•
קר ת  0ל׳ו« סמוס נדרת סרושנאות ונדע סנסריס •כסדוזץ ובתבו
האהרונים להקל ר ק דנעסו לחברס כקרקע נס הסיס « י 0ע ^  Pבו
 pסדרס נמא־כ  t oדלא סחכרו מ ^ ע« .ן־ י • לבדד לדקל דייל
דוקא בר,בוע נדנ קרקע רוסה לסיהעאות אכל  t oדא־נו קבוע ע r
קרקע אלא דתלד ע״ס הסיס ״ל דאק זה ח ס ד לסרחעאות ורון דהדבה
»סקי 0לא ר ל להדיא דהרארד ד־ל דבבודנ נס להרארד • רי י • לססוד
כזה לדקל ע•• טע׳ בתשובת וי ס ר־ רו »ו ל ה כזו •ע שו סקור עע
נמית אחת חלדה בשלשלאות לתוךדמעיק וסמקבת מ מדה לחברה אל
הסעיק וסוחסק הנקב כבדזא כדי • ל א יתקרדו החמיס ובשעה •היא

דרכי תשובה

צריך שיסמיט במק סימב! ונם סל מ׳ע כחגיא פישיסי סיד מ־בה
סון סגקב שבשולי ססיבס סנססס מסל סלק ססססיו מל וס כ•
שסוב יוסר לססים סגקב בססמססים ולשום סינאב! וסג «
שסססיו אן( שלא יכי׳ פסובר בסססד וססום הנקב יסה ופמלא
נסשב כלי פי*ז פדל  i-i3פיייש בכיאול• ^ ר ך ,ופיר פוד בשם
גשד׳ס 5יצ הנז■ סיויד סי׳ קכדב נדד מקוה פפ €פם סיבס בסיר
והאריך בצ*צ בסטן
א׳ כפי שציירו שם באייר ייייו*¥
הפקפוקים ,א( פ*ד סרס פשכנוס יסקב חידד ס״ נדד מנספיר
בטבילה פוך הכלי שאיט פטקב שלא כדסס הרפסם וססושיס סי׳
ר׳ב ספי׳ ז׳ } .[50ב( כיון »פיקון כמ^ה של ממיא כנ*ל לא
נזכר שיפזקו התיבה בסשפרים של ברזל והסה )כסי המבואר שם
בציור מנניסה בהשאלה( חזקו כסיבה בהרבה מסמודוה של ברזל
ואן( שהכלי סטקב מ׳׳ס דל דאק זה סספיק דהא הווייתו פ*י
טהרה בפיק והאריך שם והפלה לנפות להקל דלא אזלינן  CDבסר
הפספרים של ברזל וסאתר נמפספרים קבופים בהסיבה שתהי׳
סתוברת לקרקס אק בהם סשום קבלת טוסאה וכססאר בסמי׳
סרס סס וכ>ק שסתם ס»1רים נדוליס כאלו נפשו בשביל לקובפם
בבנק סמסובר לק^ט ואן( אם נצרטם נ*כ לס«טס וסגלות גדולות
מ׳פ מבן נפשה בשביל מינים ואינן מקבלי' טומאה פידש באוקך
סוד ,ומ״ש אווות פקוה הסמוקה ניומר וממיס רצפה מנסרים
באמצט וקובפים בטספרים היסב אם רשאי לטסל לד מז׳פלפיל
ופיי׳ פוד ב«*ה צ*צ כנ׳׳ל סי׳ קט׳א
סי׳  nipספי׳ ל־א
אבי זר^ו כרב כתנ-א
נדד המקוה כטשויי׳ בתיקק המקוה
כנ׳ל רר ,שקצת מלי כסיבה ) פ ע ^־ש או רביס רחבה פל פני
כל אורך החיבה( היא ייצא ייז לקרקסיס הגור והבק וחולה
באויר נדם ספים שנמר! ושם במלי הסיבה  pנקב נדול ודרך
זה הנקב באים ופולים מ׳ סאה פיס כשרים להסיבה ואידכ סותמין
סנקב בברזא של פץ ומפכיס למכה מיס »נק שאובק הרבה
ו ^ ה דספקוה כשדה דאי משוס כברזא של פך סש-ב סתימה
פפליוחא כד׳ הטרח תידד סי׳ קמע אך כ־ דיש לתיש פפיממכ
התשביז וכן השק־ נדק סיג לכספיר לכמזלה כד׳ כרארד תהו
דל שזקט
סאה ונטל סאה וראר שם גצ־צ דבאמס
מה*נ
הרבה
נסרים
הרב הסניא מש נם )חומרא זו ומה פלא סכר בסימש בתיקק
המקוה שלו כייט שהסיבה שהמים שבתיבה נססריס מפט מפס
רב  otkiאין זאת אלא טפט שהסיבה אינה סחוקס מים 0כ
בסוב שלא יצא ממט שים מים לייך סא  pבה סדקים קטנים
מאוד סנוציא משקה ומהם י ^י ס הסיס מפט מפט ול1יכ בהם
ופל  o rנ*כ נכנם ממים שבבור פי^ה הנהלה מים כשרים i6
תוך הסיבה יאיכ מריל שנתסרו הס׳ סאה סיס כשרים בההינה.
דכסו שיצאו פרדס הכשרים  pנכנ» סמים כשרים שבבור להתיבה
^ י דופן החיבה הוא מבדיל  pמים שנסיגה למיס שבבור ופיק
”י" ׳ **3זש הוא ספני  P teסנדיל ב«ב ל^כ אמינא כפול®

כך גולמו ואם רק ספני  pTOא׳ של כסיבה הוא אצל המים
ג»םר פקוה כנד־לה pאר נ׳ דפטס הפקוה לצד הדפטח »1
המר ד*ל שסוציאין התיבה פן המים ואק מכניסק ,אך דא דהא
המים שבבור פקוה הגדולה דל מנ pזם נ*כ בזזלל ההוא שבק
דפטס הביר להסבה וכו׳! והסינס &3ר הסיבות אבל מינ ה )שידוס
שפיזזקס ® 0ואינה »ציאה כלל מ^Tדידן שנדי שסוחסי׳ הבלזא
יד® שאק המש יוצאין כלל א־כ  pלתום כשתחסר אודכ סגדס
כשרים מוד דסינס( זו שהוא נרם הרבה פקרקפית בור פקוס
הגדולה ^ א שתתמלא ®ס מים כשרש מבור כמקוה אלדב נדי
שמפנק ®ם ררם שאו  pבבור פקוה הגדילה^ ,׳כ כשנכנמ®
סאה בהתיבס פמלה היא להדארד פמפם דבס׳ סאה אק סשבק
כשרים כ*כ ואם כבוי פ®י Jר ררט ירוחם שיש מכשירין 10כפשיכו
ממט ®ס וכו׳ פכ*ל בצ*צ וסיים שאם באט לסוש לד׳ כרארד
בפ*כ צ*ל שתהיי כבסא פתיחה נשפת פרלהחהו איא פפנישיהד
כזוסלק פ*כ ®אה לתכר ®כגם בה ®ס פ ע כשרים הקאפרל
®דנג מוד בצ־צ ה® ®׳ קנדב נסנק ®קק המקוה הנ^ל נשאל
ר פאל  pא( 6ם פפכב פדינא פה !מ«לי& רסוקי׳ ק הרצפה
הגם שהוא ממוני לדפנות שכדפניס הם פמוברים לקרקס ב( אם
נצז׳ך נקב בשוליים והשיג  m sacלהיות הסליס סתוברים לקרקס
ממש או לרצפה וכמבואר מזיקון ס »ןס של כרב נמל מזרא
דל אךשיכולק לתברו לדבר כמחובר לקרקס ונם נפנק הנקב צ־ל
מסת פל מסת כ®ם זקט מיקק כמקיה ובכדי כישסם 0P
יפסידו סגדס )פס® פ!( תמה כנסר שבו כנקב pסלדס יהי׳ חמב
®טב בקרקסיס כמקוה כנדולה יניט סד ספקי •לנסר שבו הנקב
ו®' הסלדס שט נש נסר תנק ®נש פססה ננד הנקב שיכי■
נסתם שה ומדש זר,ט לפק סקוה שלו אך לא יססמוה ®י
הכנסס סן לסוכיוס הנקב פפש ®י׳ פרא סי׳ קרס נדק ף .רק
יכולק לסשס בסיד מדש שם .יס® ר ^ ז אס»• לפשות סשולייס
מנשרים &5ק תורם רב ®הי׳ דא ראוי לגנדרס הרגל 9VS
רא פ*י ®בור הרבה נסרים ש לפשות כן שלא יהיו ראויים
לסדרם קודםסינורן לפקיה ואן( דאנזר ®במק למקוה ®י צירון(
רון נמןודסשסיבלזס לא
®פ
ר^ייסכס למדרס
היו ראויים לקבל »פאה מדרס ליסא ב® כמיש בסדרי מהרס
®׳ קצים  tfoס׳׳ק נ׳ .ושד ר שם )*׳צ( דפימ ®או שיהי׳
פסונריס ®מקים השב זל׳ת כדי ®וכלו לחממה כי מאוד סי'
מקפיד כאאיסדר ]במל הסניא[ רס והי׳ מזהיר פאוד ®פ® מקום
ימס  pמצד בריאש ® tpבדורות סלו®ם כאלו רדוס והן מצד
הדקשלפולסמתסס הקוד ממהרת לפנול וא׳א להקפיד ס כ ^ מ ס פ
הקמטים וכו׳ פרל ®י׳׳!^ ו»ד  « 5בסי׳ ^י ה ®ד ®>ךן
זקיט הרל נמפת סל מסיו סח#פ מא יוסר ממוציא
השןוה
רמ«? ]®יי ®ש ל®ל סס  o taהצ*צ גסי׳ קו « חלק נ׳ םארוכה
מזה[ וכי ר ס סז ט ®מך לאזניי ראם שהביאו לזקנו דל יוצו סנול
ככדור

יורה דעה הלסת מקואות רא ®ניף ז

e

»תחי תשוכד.
יזרדת לככול פיחידן הכריא כד״ ל חכי  f W avוכחכ  inpwמו ככר
בא לידו ואסל אותר  o resעא׳נר .כחוכרת כקרקע רק תלד כמלמלאות
ואו בעי מדינא איהיה הנקב אתוח מ מ ת אכילה ואי לאו אסולה סידת
וכל הנאיס ד.אע»שים האקוה רעית ל א מו אאק אותחק הכרזא אאא מאני
אודא להס לאאוא הנקב בתיך האים כר וכל הני אילי ליארו אאאי כרכים

אאגי אוסל האקוה ואכיא אנעאה הואכה אעיקרא לאאא הקרקע גרע אאי
כר ד א עוד רא*ד אהנעית נומקה כתכו איא ויתירות אל כ ת ל אק קאידא
 1ו!ו ואוק״ם והיתדות אינם עואים את הכלי כל״ אתכות ואכיא כ מי p w
ועתית ונריכד להם עתה כלל רק אלא יוכןלקל לעתיד די מכר המם
ומבלים וכניא כנודע כיהודה אה*ת סי■ קליז נהוכא לקנק « ק מב< » Brנ

דרכי ת שו סז
מ חר פקליסח רפון ומדומה לו שסגיאו לו רפוגים פ6כלק הוב־נ
^לי מזה למד השיפיי »»  Wי׳מון ומיייש פוד מזה בל«ץ.
תעד ,מיי• נשו*ס אמרי אש סידד סי׳ 9רס פ*ד שפי הרב
ססגיא דל שלא יחנר השוליים נכדי שלא יהי׳ סליו מרה
כל* מפו^ ]כרל[ ודל האמרי אש » סומרא נדולה לא Tפסי לה
מקום מדברי ^גגןי ס ופי׳ בשמלה נדק כ*מ בסופו מה שמיישב
ד הרב בחטא 5ד׳ל סכוונהו לסוס לד הרארד בהשגוס דכל שהי׳
כלי לא פהט בי׳ שום נר!ב לכמול בהונו ד א המסמר למקוה
נשירה •לק כ׳ לפ«ה מקב קודם הסינור דבמנק  Wלא הי׳
כלי ממולם שיש ומיי׳ נבדה  tיצחין )להג׳ פמא^שווא דל(
ס־נ סי־ רסדא ירד »מל,וה שהמפיק פמוק גדכ נ 9מס ח« שלק
מטקב מ « דנ ו^וי פל יס־דוח  broשחסוניס נסחל המקום
בסלשאוה של ברול שיהא השלסן פסונר לקרקס לבמלו מחורה
מדרס והנה לפסמיס ידי חחק סמים סי׳ הסלסן מהיפגס כשפמדו
מליו לחבול פ*כ סברו בכשלסן ד מומס של מזל ושמיים פס
 tpnoכח להשפילו או להגביהו כסי מ 5נ הפיס אגל אינומדובק
וקנומ לנוהלי המקוהופרפרופיז וספידהשרח למרי אש חידד סי׳
ירס שכ׳ לממה אה מולסן ולקובמ פדז לסברו בקרינו שלא
י ^ סליו סורח כלי ראי לסימאה מדר« ומלה שם להסמיר
כד׳ הסדס לסבר פסה השלקן זה פס היהדוס בכוהל ונם ; P
לססמיר כד׳ האמיי אש לסרק שלסן זה ולססח ולמו® נסיבור
 trroמיי׳ש וכ*כ נפץ זה ממ ה השורה שי סה״ק מ׳ שמ׳ת
נמקוה »משה כדי שלסן שיסשו אעליץ סדשיס ^ן פו היסב
נסמלי המקום סמסים שניים ושלישים נשי המממי שלרץ■ לממנים
להפליה או להוריד השלסן וסלק השט מהאעלפ׳ץ ק8פ נשלסן
פדי שחיפידן או ממורים באופן שלא יהי׳ ^מר להורידו רק
כדי מירה דהייט ^ ס בפסמרוס  tהשרייפץ מי׳ ^ אמנם
גפה סמומיי הרב החטא דל כרל ^ ל נסיבה נקב מרובפספס
פל מפס דהוא יוסר מפס ממוציא דמון סס דפס הרב אמרי
למ שיספירו מוחי׳ פיייש ונס מד נסי׳ נוא נאמח אש נ׳ רכ
שיסמייו סס בסרב החרא ימיי׳ נשרה רניט דברי סייס ודא
ית־ סי׳ נדו מ׳ כלל הדבר הנא לממס היבס לסבול במנה
 y iל»«ה בה נקב א׳ נדול כפפס רמזמגס באבן .ומד יפשה
^ סך למווס ב מ ה מדלה וצ pי לסבר
מןב סט ויפשה
ההינה נר^ן ברן פז להניר של ממ^ה שיהי׳ קנוס ד ת
וצריך מזשקס למך מים מ ש של ההינה באופן שלא ההי׳
ונם סוב ^זאוס שלא יהי׳ רוב שאובים וכאשר יהי׳ בדרך זה לא
איפ»ו לן מיווזה כנדבה בפה רבייה המיס ובאוק זה כשירה
בודאי ומב !& Iלסבול מקז בלא פחיסה הפקק מסס זסילה
בדל ורק מ ס מ 0וישו^נו הפיס סזסילהן פדל הדס ונס כתש
ב מי סלאודז )סי׳  (1*0שסיים שם פ«ןא דסילסא לפנק
ססייה הסיבה 0יפמ נקב ספגו סל פפס הפסאר  9דפ סל סהכיא
כס מא בשרה מ לי אש וזה הנקב •ססמה ג ס מנ ה 79 13
גמזק פס ^ א׳ סיהי׳ נכ מ ויוצא ובמה  tdcroיהא פמס
» מק »ס לייך ]ליופי{ שהסוס שבספק
ולש סבל
אסר סההס אויבה ^ יהיו זוהלק ולש 6ק ססהרק רק סוסי ט ק

^

מ רי כיחס סט׳ל הדס .ומיי׳ בשרה קנאה
וביומי
מפריה בה מ מ ה לשירי סהרה מ ו׳ סיו מרכדש סל
דמיי הרב ההטא דל שאק לסהפיר כדבריו סס במ*ש לסמס
בשולי׳ כפו ספח נהסינס קודם מססיס כא נ0רמ מדס סרב
החטא לממס ד נקנים ס״ט בכל ד שולי׳ הוא היסס שוסו
מציא למו מל הו־מוניס שלא נהט להחסיר ק חן נ^לוסשכמי
גהט לפשוה כהוסרוה הללו י 0מ כמגסנן פכודד פיי*! 4ובאפה
כל רואה נ«*ח צ־צ )הסדמם( לנכדי יהלמח דל  •p toנחל
סיימ ומבאר דברי וקט סס יראה נימב הרנה קישיוס וססימס
שהמסו סליו האסרוניס דל ^אהייו .מם כמחסט שסמלה נסנו
להסמיר סה כהרב ההטא דל ומיש בססו׳ אמרי מ כסי .מם
סיס הרב פסיס״ק זיל שם נקנלש! מסרים דהוי סה במנןה
מוציא לפז מל א מוני ם מיי׳ בדברינו נ מ׳ ה פנסה אלמור היד
סי׳ ד שביארנו נייב ראיוס דבסקואוס מושק סמנים ש 0מ׳ כשידה
לכהסילה לכל הדיפות ל* 0מציא לפז סל ^ ז ט ס וכן ראיסי מסס
בשדה רמ*ז סידד סי׳ רס נסקו הסמבה לפנק מיךן בפקוס
והסיבה מזונה סצהידס סס אש מציא לפז מל הראשונים סיייש
וא׳ מהראייה סס בממדא מדברי הרב פההדק כנ״ל בשדה שידי
ההרה הי׳ כיב דבסקוה ב 0מ שאוגין דרבק ל״ש מציא לעז מל
סראשיטס סיייש והגי פילי סימ׳לרי טנהו בדברי סצפו פ*י כדש
סס בקנאה ממ׳יס כרל ומיק בשויס שואל ומשיב קמא ודג סי׳
נדת סכי נ*כ לצדד ד״לדבמקיה מושי׳ ^ ptAהידס אש מציא
מל לפז הראשוטס הנשים שפבצו שם .מס מיי׳ השדה שואל ומשיב
סהדורא סטינא מ*ד סי׳ קאס בדה וחץ אגב אכמבכמ nAttoB
וט׳ מיד המקוה *והגיס לפשוה בסיגה נחלה שמשימים במכס
ונקבים מלמסס כשסזסי׳נ ונמסה ברוא יס׳ סייש ופיי׳ נסיה
לכושי מרדכי הידד סהדולא הטנא סי׳ ק׳ וכד׳ נשרה שידי סהרה
להגמן סהרש*ק דל סי׳ ר 0כ׳ שאין לסמם הנקב בהסיבה עדזא
אילם ספלה וכן המיס לדבריו
^  p pבמד וציזהה דרך
מ ד ח קול ארי׳ סירד סי׳ מא *זרי »!כיא סיקון הס*בה מסקוה
כד׳ ה ת סהדא דל כ׳ דכסיכקס סשיאיס כהידנס מדם יסכחם
אל חסט הסיגה אז זה הדדך המבסר  rt003ושיכי׳ דממו ק
יצהרכו אודכ אסרי יפן
וק קבפס בבנק בסיד וצחדוס אולם
למזום הנקב בברוא אין בכך כלים והסי דבדיהס נם מדב סודה
 3מ « להסיר מיי** והנס מ ס שנשר׳ס רבינו דברי סייס ייב
ידיד סי׳ אד ס *כק אזוש גם גמקוס מ » 0לפז  toסדאשוט ס
פיייש >דפ שם מיידי  pכפו בגס שפוסלים מיסנד אבל לא
בכס׳ג  Dמ מ ס המקים פצסירפ לכל כדימוה מס כמו »דלק
בשדה י^ל יהודא ו^נ*ס יסודא דל מסאטק( סי• סין דאש בכנק
זה ס ממס למש למפדא סשש מאא  mסל ^ « ט] 0ופי׳
מריסס פ£ה[ ופי ימן
 pop 17nroכמי׳  0כדק ר8יג
פוד בקנאס מפריס * nnscא(ידי ההדס מי׳  nבדה ופל
99ס ש 19 70 709דפ שג פל> 3פג(נ1ץ כר  m pיטק מנכדס
שכיריך לסיוה הנקב המוציא דפון ופת ס0מ  00וב׳ דמא
מסדא •סלה ואין להספיד דב וסל ברש הסאק בסל הפכי׳ לססוד
סגקב סיג נסר 30ן בדמכוני ולקבוס  o*t8r oכרו הרסיס שאין
muA

 1הלסת  rnnpDח
>ננ( נדולה  ntעריבה נדולה
הרכי תשובה
ל0מ i 81לסקל  m .van t m *0למיל 3שס סנ16גיס רמסיט
סטרי וסם*ס וסניס אשדים מיי בשדם ריב*) 6להג׳  (ppteDסי
גדה 9דש להשיג מליסם מיסבם הנסה ויופוה ומדיין צ*מ להלכס
^ ד ל ,ולממשה טון שנהגו פהומיס הגאון נמל ססניא ילאו מידי
הששום דסם כטל:
וכן מיי׳ בשדם שו*מ קפא ייג סי׳ 5י 3מ*ד הסיגה ששולץ
י כדל בהמ^ה ^ ; ו ה ומשו הצידיס במסמדזס סל בחל
וסמלה ^ מיבנדא אס לקחו צירי בחל מהסגום דםגולם משייהס
»4ס לססממ( מיוסד וכיו! ^ פו ס במהובד לקרקמ אינם מקבליס
«מאס ססדש המל*מ שע »:לם הל׳ א׳ אלא אשי׳ לא לקסוה
ססהמה סל «משו לשמש בקדקמ אינם מקנליס מומאה ובשלמ
דהמקוס נבללוסה הוויימה נמהלה מיייש ]ומיי׳ נדסדינו להלן סמי׳
ל סיק נ ^ג מוס[ ומיי נסדס חיים טד )להג*מ סיים שלאני
דל( סירד סי׳ נ׳ מיי״ש:
יהגה מ־ד סיקון הפקח! והסיבה של סגסיק סרב במל ססנוא
דל מיי׳ נם׳ סינור לסהרה )להנסיצ פהארניסמאשיל דל(
סל׳ מי^אוס כצל ד אוס ו׳ מי דהא דסומיל נקב מלו לסגין
לסבול בסוכהיסוא מלי שלם שמשה בו נקב אבל בסששאו ססהלס
>קוב אשי׳ כמוציא רמון יש להסששק אס משיל מ ל ומשת
נססרד ששיר בשדם מרוגס הסשס )להג׳ מ»0מ דל( נדב מיז*7
^ 0של הרב הססיא כטל להיום
סי׳ קטס מל מ*ש בסיץ!
סהר הקא שלא י מ מ סיסד סשולייס ^דשסס קודם שמשה
הגקב ולשית צכדג דאדדסא מיאס חסו גרס אס ימסה הנקב
^ ־ ס מ ש ומיי׳ מוד בשדם שדוגם ססשס הטל נדב סידר סי׳
^ א כדש מסטן ^ ן ססיסס ההלויוס בהמקוש מ ש ומיי
מי ס בל ליזאי מממיא »ינא נדויד סי׳ טא 9דד »ן ס סממטטז
סממיין היורד מן הסר לסשידהבקרקס מד שימור ^והומשסיקי!
סהסמייןוסהמס שנבלסיס בקדקש הסיס בסל ששם וכשסר סססימור

ימלשל והאריך והמלה וכשמוד שם ט נקטם הא׳ םססוהו בסיר
^סנש ומוני מ ח א או ק צמטל נס במס הבחא ססומס .ונם
אדרבא אט יואץ שסיד ולבנה סם ייסר דרך בלן מסיד וצרויוס
וגם כ׳ שמסמם הנקב הט של סבחא בלבד כבר בסל לי׳ ממרס
כלי ל« סוא בשימור מוציא חסון כדכ יס להסיר סכת־ מ ס :
) ע ( גתלו «-מ ס ד ס סוססוסראס ית־ כד׳כת נדדהמקוס
אשר שמו בה אמבמי נחלה וניקבה לממס ב«לי׳ כששטיג וסלויה
בסוך המקוה »«לשלאוס של בחל הקבומיס בשל קודזה מוה וסוס
וסבלו בס איזה סוסיה ומסדש משו אמבמי נחלה סוסו וס«
לא יוכל לפטם סס ט אצבמוס ואי! מסהשסם
בשולי׳ גקג
בדיוס כשימול ששטג אסר סברת מורה א׳ ננו הנאברק ל«^ 0
נס בוימבו לנשיס שטבלו שס והטלה להסיר בוימבו טון שנמשט
מס
הסטס במולנ« נוי לנקבה אמנס סטסה ינקבוה
^1ר נהנו סמילם בהסיסס בסוך המג 1ס
ודבריו ציס לממשה
כחוסרס וסיקון סרג נמל ססרא דל ] מ מדק הקדום[ כדב
אין לסאייך :
ודעה מ נטש בשניש ^ ק י׳ בסם הגאון ססם משר סי׳ר״ו
מ ס ב»דס ובשיח בנו הנ*ן כסב מ ש מ ד סי׳ צ*ס
נטש לקהלה א׳ שמסים סקוה וסושס לכל החוסחס שט 6טז
הסודס דל בסי׳ חו אנולדברוסא׳אלהס לקניה גיגיס שלאנססס
מססלה לכך ט ציל נסקה מאיר ולכך שם מצום מששו לשמש
מיניס גסמיש סבונו קודם הנקי» ולטקבס אגו> והש^ 00
מס*ם ד*ל דלא מסגי מה שסססמשין ט שימוש אסל קורס
קטמ« ל ^ן דסון! כל מן 1לספי נמשיה  onAבקוקס ומס ממיל
שימוש אהד בסהלס וגם מסה דמס הסמלים לקסס בקרקס ומיקרו
לסט אלא טון שאביו הג׳ ססודם ט  n oת ד מסודש onop (0
סשוסקיס ואיט לק מסיוס מו בונ ס מ מני פו ד ס מ ס ש ל ש ס א ק
לנך כמק דאין צורשס מוסס
^סמיר טוניס 090שס

 19סינס גחלס  p9 9Dp>1וסליווס > 0» 9וק פו 1ד  9מ ואילו  199לשסש  06סקמןש ווקא ונשאששו לו 9 fo| 6םד
מס שמוסר מהשיסור ממשיטן מהסמיין  0 Wהשימור והסק
ומשסיקת ושאל סרב השואל  Mיש ל»ש למיס מ «ן סרב בשל
הסניא למ« 0מקב מ לי הסיבה קודם שיסבמס לחמכי הסיבה
באומן  Iteיהי׳ ממולם ^ 'io toהלס משייסס וגס שאל אס
מוסד למד ^ « ס להדשסס בסלוס ל 1יש להושיב קודם השוליים
בקרקס ולקבומ במסמרים ויסידוס וא*0כ להושיב  odnyמליסס
מ ח  ticיסיי שס בלי מליו אשי׳ מנוקב בשלוש והמלס ב»1׳ בי
לרינא אין סילוק בק שמוששס בנסרים לקבמס באקן בין שמשאה
בלי ^ ס ה קורססקבשס באס נקב סמשםרוששאן מק|ה כשידה
היא אך לדשסי יוסר סב לסשוס הקרקס מסוים a n t e
יסד בשלוש ולמ «ם ס בלו ואאיכסגקבס קודם שסקבש באס מ ס
מממיז ^ ר ך :
וועד ,מ גשויס אק יקדה ידד סי׳ נדר כסםשמיוז )0W
בסוך 00קןם סמולס ^וד גקסה מרס סשמיחם שם
בסציא למון וסשסוה א3דכ בלב»  00כ^לסייר ובצו א׳ מסו
מוד נקב ) t e sהסיבה( סקסנס וסשסם בבחא סל מן נסם
 lr9Q> pTHSCDIסי ס 9M3p9 X) wTuD 90יווי| yXfSfi Dn99

שנמסו מיס כשי הצורך סוודיס ומוסמיס אוסס ומוסד בך OBO
נס במס סמט^ ומת שקשקו דציל הבדוא מסוסה 0מס מביאה
ואווכ רשדי׳• וגס סמיד של נטש  ■n sביס אשדים ססמיסש
לבנה הוי כסיד וגשסיש ואק  toוצחלוס בשיק ^ו ס בססין.

מש

09׳ סדאי יש לססון לססיר נס טיניס שנמשס בססלה
וסיד שם במדס סי׳ ציו וסי׳ ק׳ מ ס :
רועה מ מזי ס מסריי אפאר דל סיזיד מ׳ רביו מיד מקום
שסיריח  19מיניס סנקט שולי׳ נסשט׳ג סססו
בבדו^סל מן מרס שקבמום ימס ימס בקרקס  Pממס משר
וסול דבקו בצוויס ואסיב קבמוהו טוווק מן ססשירס הנוכסא
שבקרניו וססלס ל« 0לס דמממא דמילסא רסל ומן שלא מ׳ ס
הניגיס במקומם ססשגין ממש וססמז ו ט « אוסס א:מח בל
סטסםי׳ »«ן בששד ימס מסולק וססווק מ ן טין ^ מיקח
קבשו טון שנ 9מן  01כסו ט חן סטל אין סזמס ^ 04לסממס
גך  ' teו»מו ברשיון מחין  Idבסלו אתוס לנט קרקס ש
ססקבס לנסח  Iteיססר ח ד ב 9מן סססי׳  pקטמס לסואס
6יכ טדל מיוון ד ק סססמצס דממיקרא םק  q m 9קבשורלא
ססני לדידן  3ו 9׳ » טנ  teלנט קדקש שי טן להוציוא הניטס
 CDID w3pD3 3V1ססגס 9ך
0תmPPX ITIwD 0
ססשיום בחס מ ן טין אסיב יוכל  o mסגקב בבחא מ מ
ומיי׳ 0דם סשארם ) i pלסגאק משדשמיש^ו דל( הירד סי ביו
במקום  tb rm noם9סד ובס נסט סי » וצק 3נחל ססוס מיי
אקו סיד מ ן ט י ן ת סי ס מ תינ ק ב כששאיב וט בחא אסר
אשד סיטאו מי » prooוסםימ ש  9מוי סמ^ס סוססיןבבחא
וסאטן סמין ל 99ס  timד שסימ« »ו נקב משציא רסמן
ולשתמש

n p f fז דעה הלסת סקואות רא ®דף ז
)  c uונקבו יי <)נ ה  €נקב
■חחי Dwn־־.
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ו^גממן מי ד וסוד *> icpגןנ מ6ס*נ  6r» odומן 4זהר
לםמ0ישבח 6מ פ שספסל סייש) :נד( וטקבו נ ק ג פיי׳ מ ר ס
9דגס יו^ז )להג*מ יושן( דל  6נ ד ק י6סי( סידד שי׳ ניל( מי*
נ ח פה שהשיב לממהמיק ייד »י ? ה שנפשס מ י 6די)נלר\
יחפש הג׳ פהמדק( של!ב  0גיסה מ פ ט ה 1של6והו לפפלה וקבפו
בנחל שבי 0ס< 1מפ ס ססיסס בסל  onuomוהי׳ סלד׳ לפפ^
 pהקלקפ ב6ויד ספיס פס ל 6הי• בס נקב בששסוס המד
 pנקב קפן ובצח היו נקביס קפטם רסוקים »ס פזס מם ס״
פנסיק פיס למפה  pמקביס שבצדה ודפס הנפהרשיק שצחסס בל
סנשיס ש ^ מ ^1ל פוד סספס והשביס פפו מ רס בלכס
^  tpשס מ סי סמסס כסל מבד הוה .וק השיב לו להנ6ק
פהרזדק דל מ ר ס משיב כי^פס סירד שי׳ נדו פ׳׳ד הפקוההש׳
שס והפ^ דהפקוה פסולה פד
)שנפשיס  ^)bיחיפיי(
שינקב הסיבה מפ*ס )ול 6מקבים דקיס פסל( ומצד שסוא סלויי*.
ופרד ס ס מ שכפפיד הוא מ מ הפ^בל פופ6ה דפמ להקל ביק
שנס  41bהפפפדד היו כמיס מאן ל*ש בכאן פפפיד דאין
הסיבה פפמיד  pמגיל שיהיו סמים המין פיייש ופיי׳ מ ר ס
מ למאי מירד סי׳  r iפה שהשיב  nל מ ^ פהרשיק כסל
והשביס אס לפסול הפקוה כסל מס אוסן שפבלו צדיבין פבילה
מסדש פיייש פ״ש מאון פהישיק מסדו ובפגפו סס מ ר ס שיח
פסדה י «׳ פח וסי׳ חא פפמו ונימוקו לאשור פייש סוד בשי׳
סן י*ס י פ מה שהשיב ופלפל פוד ס ה:
והנד ,במה שנראה לגאולה כשסייס משפי׳ ד סה דצייומפה׳נ
1לDpנן  p wי ׳ פ ׳ ח מ ק נ  D bמ פ ח ס י ׳Dס סגמהלנדק
דהשסיי ד מיידי לסנין לפסל בהוגה וגשפי׳ מ׳ מיידי למיסשל
פסם שאומ וסב פוד בסשו׳ נרב מה*ס סיד^־‘ שי׳ קנדב ופיי׳
מ ר ס למק׳׳א שי׳ ״ח המובא מנרש בדק ג׳ ומיי׳ מרס אולי
ישפי שי׳ סא מה שמוזלק באופן אוזל דבשסי׳ ד סס מיידי
 «n pבאוץ סייט דפישה מ» סכלי בסצמה סרץה פשלדב בשמי׳
 tמיידי נצ^י bי נדול מיסט נסון■ מקוה נשלה נדב ח בנקב
 bשהיא ופ׳ב בסובדא חדי׳ דאולי רשמי  00שכסיבג סלוי׳ נסוך
מי^ס טילה דש נ^ב מפה׳נ פרב מטיל שס לבססלה .אן פרש
שס בפנק פשייס הסימ הסלוי׳ בסון סמקיה והנקביס שבסוכה
הנה נבר כסבסי לפ׳ל ]בנדק סב[ סנכט להספיר למשוסה כנד
שכסב הלב הסניא רל נרל :

והנד ,מיי׳  ttoס ניס שלפה ייב מירד שי׳ מ*ס פרד הפקוה
שהיו מימי׳ קלים סוסל וממד המולה שלהם מובהק
בהודאה יסיק להס כנד  x6נספמו מלגה פלי י0ל» ולקמו
סימ נחלה ופשו סלי׳ בנד א׳ נקב נחל ממציא דמון ואס׳יכ
קנפוהו בארן סוד  boכת ץה &ד א׳ וסס® אורב  3 ! 0 0במד
וצלולוס ד^ מק מס נקבי פוד נקב א־ קפן מזה ופרי הנקב
הב׳ נכנסו מי המקוה לסין ססימ יאורב שוסוהו בגחא של פץ
ומיין יסמו מי המקוה אשל סוך הסיבה ומדס  oiboמ ומת
אשל ישאס מי כסקוה מכסיבר יוציאו אס*כ הברזא פד שיכנס

פי מקוה טיפול ודווולים וסוספיס הבלזא וסיקר ססיסל מסמס
הנקב מדול מוציא למק אשל פיי נסנפלה הסיהס מסורס הא
וכר ואורב טנפפל הסכם ספורה סל׳ס פפדו מפלסליס לש^יא
לנח פל הפבל ואמרו ט שנגה היסה להסנס שנ׳׳ל יפן שלא השניס
בסס קנפו הסינה נדפפידוהו טוסו &מצוס גדול ט פומד קצם
טיפוס פד שצד שולי שסיבה אשל אק שס הנקב ■גדול גפון
קצס בפלן מודל מצד הנקב אשי  ccמקב מ חל ובפס 06ר
מי ההוא אשל אין
 o toמפנו ואן( ימוסו מקב לגמח
שס מקב למה למק סיס ואיב שס bי פליז והמסוה פמלס
מכסיד השאלה .ו ^׳י ך ב מ ר ^ 0דאין מפש למנה בדנח
הפפלפדס ונדיפבד סדאוה שיה מם לבססלה יש ^ ל ספנו
סשש מוציא לסו וכר ובפלפ שס& פדיי נחלה ו*לי יש נקב קפן
בצד המי נמוציא ספקה פנדפא חש להקל דהא מיב^ מסרס
ניססלא מנואל מנ ח סקז פ׳ הסצניס ונ מ ל ס פייס סהל׳ כאם
פטד נשקז הסשו׳ ומייש סוד סי ס טס שלמה סיב סירג שיי
ניו בפנין נקב הסיבה ^:א סי׳  pטיפול שמהינ פיייש ופיי׳
^ 1טס שלמה נד׳ סיד נרד מקב ס אי ם ODdb
פוד שס
סמוינס ופלפל פפייד מרב סנינא ודויד לסי׳ קסיב ונדי׳ פודשש
מיס שאוה שי׳ שיה נרד בנק הסינה ממקוה וט מהו >שי
יוסד למשוס ק ^ ( ל ב ^ ק אסל נכגשי' לסשש «0לק נדייש מס
נדנליו סם נשי׳ שיוו מס שס נסי׳ פיג מיד הסיגה נהמ^ס
פסיי ודקק הלב נמל הסניא רל ואם מוסל  n c riסשוקיס io
בחל שניב להסיבה להסדקה  6ס  pסה סשש מ«ס פפנדו
בדבר ט ק ט ש והפלה למויל  pבאופן שמוקייס כ סי מ לפיס
נס » ' obולס הבחל  pשרי)גודם »דזל ^ ל 09ק״ ס »ן
אלון יוסר מסיג יש להסיר פירש;
והנד ,פיי׳ עהלים שייק ווייד שי׳ חד בדיה ופכיס נידק
השלויסמין כבל טאל ע ח ס חהו איט סיסל וסיי׳ מ ר ס
נמס מרק סייד שי׳ טה מיש פ׳ד הפכחס שיק אלו ונניוק
שנש^ל מטס מדק פיד כשיסס נני) שפשימיס בהמקיה ופסנליס
אוסס סלויפעין וספייד הגאון טרה לפיק איגר »ןז לד׳ מי
לח הראטד פיייש ופלפל ומולה להימלא טי׳׳ש ;
ו עיי׳ מרם מ סס מלדט )להגאק מכליה ממס יג( ירד שי
י׳׳ס בדיה וכנה בדבח » קונ שנהט לפשוס מוזביוס גדולוס
וט׳ פיס גמנק סחנוס כסיסם » מין ה פיי־ש; :נה( נקב.
הייט נקב או מקום א׳ אגל  oopקמנים אק סצפרפים^!
גדולי ס מ ה נבא ש׳ק נדו ולסם סיק ודא .ומיי׳ מרס ס ט צט
שי׳ מ׳ דצילקז נקבים מ ק מתוסני לא פהט לפנק צירקז נמי^ה
פיייש וטב מ ר ס פשיב נסלבכ ודרו שיי פיו להחנדל והא
דפשקיק ל^גן נלפיא שפי׳ ס׳ דפוסל להפטל bיס מ ק וגרטסני כיון
שללט עוחיק מדם סיייס  06ט הוי צילון נקנים קפנים סר,
ואיט טפפלח הטל נמיךא פ*ונ טיט  pלכטלס יליש דפפורש
 vילא לפטלס נדה שייב כרס ובנד כהמרצפיייש ופיייש בססי׳
פ׳ להלן בדנריט נזה ]נדק פיב ונשפי־ רב נרי ,ח־א ר^׳ד[ •
׳יהמטהרו

לרה דעה הלסת ם pאות רא סעיף ז

באר זעולה
י מ א  r wשם )יב(

ד5רלי  ysדםמנול

)ג ס

)( M

יוזממהרו) .נ ח(

)זיא

דנפיגן נקב

נש»סרמ

הטד )פור יהרא־ש בהמבה(

סהדתן ^נכמוצ-א )גט( וק )ם(  Pלהסמיד(
מון הוי פ»י
מוכא מנשפמלה הסל דמנשיל ניה הפיק נמסגה ס»׳ל דמקואוה וכלי > p?tסוא ושישודו מוצי^ ויה וסיעול נשפמרה ! twע״ לקהן  q'WJמ׳

בא -היסב
)יכ( בטסהרו פירוש ש^י יקג כ1ה מאמל שם כלי ממט ואיט מקכל ומקנל מן הנקג ולממה קנה מים פסול כדלהאן ®!* qיי( וס הש*ן וד»
פוסאה ושיפורו הוא כיסליא  mוהוא פייה מספופלה סטד) r r .ודוקא דמפמה דס״ל להמתכי מקג כ*ש לא סגי כלל מדינא ולקמן ר* 0מ׳ כהג
כשוליה אכל ניקכה מן הצד אפלו כשפופרס השד ונכוה ממס מן ימליים כלי »יקכ כשולל אפילו רש איט משוב עוד כלי לפסיל המק-ה ואפשר

דרבי תשובה
)נו( ד&»הרו  .מיי׳ גחלי ססוש ולמם כדק כדא דדגו מלי P
 6400רימק מיפור זה ר הרג הנאיא דל ]ועיי׳ לפיל בד9דימ
סיק רב( דהיינו פסה סל ס»ו אסנס בגידולי מסרה י שראה
דמון גצרסח שהוא בראשו של ווטק ק ק פכ׳ד ושימור זה א*א להבין
כלל שנראו דני  7לודפודיס בין ^ו קו ס נס  06טנשו לשיטק
קסן ביוס שמלרגדס משוגיססס גגדלס לסי  p oמבעי סמדיטס
מ^ולי הפששחיס יש גחלים תש קסניס מ מו ק ונם נדש בג׳׳ס
שראה רימון בצרמז הנה מציאה כוו פיניט ריאוס ביפיט מל יום
המובאים לט מאיפאליפ׳׳ן ושארי ארציק היזמים ובסרס סאנדק
ואם כונסו שהרימון הזה בצרסס סי׳ משונה בטדלו שסי׳ כפו רל 0
נינ רמסו לסיופיר ק סאן יימר לן שיוכסיס
היסק קפן
נןבלו  pהנדחים לסי סרך הרימון היוסד נחל כמו ימוא ראה
מיל ואדרבא ם«פ דהמגיויו גפירובין ובסוכה ומפה דוכמי סס
שקבלו מדל השימורין הללסדס מסזציא דמון בשל *׳י שיפרו כיק
חהו  toפינים סירוס משסבג* בהן א*י ל^כ»«פ וברור דהייט בשל
רמסן מל^י  pלשפר ולא הסל צרסי 4אן הנס נם מס צ־ס תש
לסודר פז ם כסובוס קייב 9ד׳א מסט >ן«0י )אשטלוס גסן( שהיו
נחלויו כמו סגלה דסו 1קיימי כמו פיזי ואם עא לשפר בסירוס
איי בסיפור גדול סה הרי השל כל סיפורי ®:יפרו מכסים ומד
כאן לא סלסלו הגאון טדע ד מ ד 1וחכמי ההר דפיפי׳ ושלאחריו
דל אודוס שיפודי רביפיס וכהנה אבל בשינייים נדול^ לסי פרן
הכד מסובוס שם לא גסססקו כלל לחשוב בהן *׳ו רסני הנז■
מסובוס הוומסמובסריסוגסלאיסביוסר והאפור הוא ^יהאמצפיס
וטטנים  b6כנראה לסי סירס ורימוני א׳י צריכין לסער מז׳
והיג בסיפור ממציא ריפק ונדב צפיג ובודאי יש להחמיר בססיקא
ואורי p׳ סמןוה סס ]וסיי• בובריט למיל סיק נ׳כ *^ W3צ
שיי ^דה וקשרו ידג למטן שיפור מוציא רימון 0כ[ ופיי׳
גשדס שאילס שלום פסדיס סי׳ רמ׳א שהסרעמו » רב א׳ שציוה
לפשוס נקב בחיבה מ! פקוה כשסמג ולא כמוציא דמון ופליז
המלה להסיר בריפבד מיי־ש פפמיו וגס שכ׳ כיון דפוא מי הבא
בפרה המחזיק פ׳ כאה בלס וכו׳ שאיט מקבל פופאה כלל מ*כ
הסירו בדיעבד ומדק צ*מ לפפסס /ומיי׳ בשדה שדמ פהדירא
ס לי ^ ודא סי׳ סיס פיייס) :נז( הסטהדו .מיי׳ פ׳׳ש למיל
)בסיק רב( לפנקהסיבוח )גיגיח( סטהנים להלמ בסין המקואיר
זעס׳י סקון הנאון »ל הסניא דל ומיי• ה^־ס פ ^ ״ צ )להה״ג
מסארנרפפפן דל( חידד סי׳ יר טיק פיךה שנפשה עיי גיגיס
גדולה סחלויי׳ גסמקוה ונמשס נקב  o t oנדי סיד וגיפ׳׳ם ולף
ואיזיכ פשו נקב אמי כשסה׳׳נ אחברו אל הפקה ומיניס סלוי״
פ״י ^יס נדול^ של ברזל הפחוגייס לניגמ סדי wיפ  pרק
האמק פשה בסחלה נקב מיניח מיי מקדח וסססמא לא פסה
הנתב בסנעיה פפבד לפגר מסתסק מז אי סת הותיסו במהרה
והמלה גיייא דהגס דלכמחלה  Wהנ^! מעבר לעבר  pyoאכן

בדיעבד וקשה לחקט אז המקל לא  T000פיייש :
ו עיי׳ בשו׳׳ס ביס שלפה ידב מירד סי׳ נדב שרד הפקמ שחיבס
קבועה בה והמים נמשכים אל״  pהבאר אשר מגר
הפר  pוסובלים בסיבה ההוא והכשר כסיבה שטא נקובה בפולי׳
אמנם סספוס בברזא של מן ובאמצע הברזא הי׳ כפו נקב ונססם
ואפר הבלן שהרב מקודם משה נקב בסוך הברזא ופסופדס בחולה
ופסה נססם הנקב מד שלא נשאר ממט כלום והאריך בחשו׳
וספק להלכה כיון 0כ׳ הרב השואל שיש חקנה בשש לבל יצפרכו
למשיך להפקה מפיס שבבאר רק נסשיח פור נקב בשילי הסיבה
סיז פהנקנ היאשק שסחפוהו בסיד וצרירוח ולהמשיך פסנקבהשני
מיס  pהאפיק בודאי ליס פב סיג״ ויצאט רכפה פקשקיס ונם
אין משש זומלין בכזה כיון שאדרבא נכנס ייסר נדס רהפפיין להקיבה
מאשר יצאו מ«ש ופ«׳ סה בש׳׳ך ^ ק קי׳׳ב ומיפ מ־או לה»ה
שקודם הסבילה י»זפו הבחא ספג ואם יוככי לסשורז שאחר כל
ססם סיספכו הפיס לסוך הסיבה המסו הברזא מל מס להשיקה
למפיק פה סוב שסה יצאנו פסשש נסן סאה ונפל סאה > p
®  p oסאובק מל ספם וסיי׳ בשיך ס׳׳ק סיג אבל אס יסמיי
בכל סמס להשיקס כבר נסהרו פכנדד פ־״ש ) .נח( וי״א דבעיק
נקב כשפיסוית תווי ו ק יש לדחסיר פיי׳ בס׳׳ק הקודם
)וגפדק נ•*( ולכאורה הלא דאה שהור כפשטנ שוד נדול יוסר
ממוציא ריפון דהיינו כפו ראש של חיטק ונמצא כשצרי  pלהמפיר
להצריך כשפיפרח סנוד דשיפורו רחב פוד יוסר וגדול פאי וזה
אי אפשר למבין 1בע*כ כס״ הפשוט בלנזם ס*ק ^ב דהייט שיש
להספיר גם בכלי סרס להצריך לקב כשסה׳׳ג אבל בכלי פץ ב ^ ס
בפיק כפיציא דסק חהו שיפורו גדול פששפרס ה) : TJנט(
ו ק יש לדנחמט .מיי׳ בשרה ד ס א )להג׳ פפאקש( סי׳ ס׳׳ג
וק מוד שס בסשר הספימח דאין להכשיר בסון חיבה של P
במקה כשניקב כשפיפרס הנוד והיינו לסיש לד הרפביס דבסיק
נקב הייפהר מידי פהאה אלא בפיק בחיבה של סך כמוציא ריפק
פיי״ש פוד בסלסילו ופה שהפלה דצ׳׳ל הנקב בשוליים כמוציא רפון
שהוא כפו ראש ק  pנפח הוולדו וגם ימבר פ׳׳י מק אבניכז
וצרירוח וסיד לקרקע והברזא המשי״ למרב סמקואוס יס״ נקיבסו
כש 0כ  /ויחויןן פסמ!כ מ*מ לשמש אח הקרקע ]יכיינו בפ׳׳כ דצא
סאוחן מ הנ פי ל ה שקינים בפשאנריקפ׳׳ן שהש נפשו בססם לאלפים
נצלסס ודפוחס נדס לשמש באפבפאוס כמכ׳׳ל בדבריט סט׳ ג׳
ס׳׳ק רנרג[ וסה יה״ מסוקן לפהרה פכיל  (c ) :יש י*ד־.חםי'־.
עיי׳ בשרס רביט דברי סיים סיב יו־ד ס״ ק׳ פיר מקוה אשר
טא ספירה ובאמצע הימדס ארגו פטקב נמע מ סי כדלים b
החסירה ואבנה פמוייךס אס הארגז והאבנים מינרויס בין סחל
היזטרה להאמז ופטקג הארגז מ«ן0רס הטד אך ב׳ האצבצוס
חוזרים בדוחק ובבר מבלו נו נטם רנוח !כו׳ השיב דנדהבד P
לסמוך פל כסוסקיס רסני הנקב כמוציא זיס וגס ייל דססתפא
מזקס

’■יי״י״
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יורה דעה הלכות  n'wpoרא סעיף ז ח

ועשהו מקיה )סב( ה*ז פשר ׳•ובן  dkפקק הנקב כסיד ) י ג ( ובבנ^
 r 00ממנב־ס )•כ( )סא( וקבעו
אינו מוסל והפים דגקוים ב תו ט סקוה בשר סתמו כסיד או כגססית עדיק דעא » ם ל את
״■־«< י קי מי דסקוה עי שיקבענו כאר״ן «־ יכנה ייוזאן מ לי בו  y yה א ח ^  y yהסיד ו פי ח ח ב טי פ מן
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1 1
י
הסססלו ועויצלין
סקמנאלזלמיא הצדדין ודז )יי( פ שר :מהמוסר לפשומו סל מג ובלס־ פלא יהיס סין־ כלי 6ו  pftאמס שסענן
ולבסון קנסו אבל סטר אבנים הרבה לא ^■י כלי )סמכס היסיא ייי' ייי•( ג ח )סנ( פעין
סמא ז ני  10מין
נהן מדן גרן לא »י נ כלי כלל מי ס דכשר לסגול מ מ0א*נ פם» 0נו >שיד * מ «!>>0
ונוי ומשיה קתגי סאם פקק »  tו מו ץ בלומר נצמלמ
לנד מון דא-ן דלן ננץ גאלו לגד׳ם גלא אמים או צלורמו נמצא תסי א מהסנאים הצליכץ למץ מ ס ו מי ומיץ גשמיף מ■ ת סם ופי׳ » oopoDק»
מהמון מה סגדנק נאומה נר״לס ונשמידה אפיל סניטם סנקג הוי נמקים סיד סססין נננין ומה סמגק ט מ*י גלידה סוי בצלולמו

כ «י הי ט ב

תשובה

מקיס דאדג רפי אלימיר ם« -׳  r oפזד> 1.יט ו ^ נ י ג«־ץ .מ׳ גם׳ נמי בסת
אץ להקל למטוו ,
מלא סנבאן הם מ־פ מ״ש  03אמל .נן ו»דמ .
לבמסלה נגלי כוה וליל אלא נ מ ק » קנ הימהלו ודופק מכיל )יג( ונמץ ,רם מ מונא־וגהלכויוסקואווודיזד׳ טפ תב טג מא ליסנלי  rei’w iסקיקמ אי
מילוש נצמדום וביוצא נהן מ ץ מ ץ לא השיג בלי כלל ופסלס אפילו םיזני גקיפח אח*ב יחשיב דווי אאום דטועי נ31רנ אי חלוט ולכםוף חוסיו
ל ^ ל ה ניי ונפסיס הוא ניב כמין סיד ולק יימל משיד מ מן )  ( rכשד .פוויו ט דסי גו׳ ער וכיון דסיחר לג ק ס מגורי בקדק» *׳י אחר כף ל ס ח ס
א^ להמניל נמיכו דמץ סהסיד ת»ןי 0מל האח הם מומדץ באלפא רפטעח נקפו* .ג אל סהורת ג לי וחסחיםח  :m iחטוג פאיגור ט ק כ ט ולכסוף
חקקו וכהו־ץ זר .אטוא עמיל ו  0כ כסכר סו ר י*קכ דהיח ד * ח ר לקו מוו
בקרקע כטהוא טלם ולעטות נקב אח־כ בעידו קכוע כקרקע כט־עור טא־ח לכל ודזחד ואף אא ט ח ם איוב ד!מןכ כטר דהוי ט י קבעו ואידכ חקקו
געיל סכיח אלא טכתב רפיון רפטאעות ראריטה אינו כן לכן לכתחלה « בדיעבד באקיס דליכא ועסי■  0כ יט לוימיאו ולעטות לו נקב כחלוט אפל
היכא ראיכא הדרחא או ^ ם יט לד.תיד ^ ט טהאריך כור .ו ע ת בחט.ביו רביני עקיבא איינד חדל סי׳ ר ט רדעתו ג״כ כאטיסיה דאהני נקיבה מ סדו
קבוע כקרקע אאנס «־ .טכווכו ראותו• אח־כ לאותאו בוהאקרעתו  pדכיזץ רכבי קנה טם כלי כתלוט ועיי החי מר  p iOלא » ד טאו אלא טעיי
הנקב אקריי כלי ססול ו » כ כטגאתס תזזר להיות כלי אך כתב תק א מ ד ב רו לכל• בעודו טלם דבעיק ת מרו לא וז עיל כלוא וזו מ ר לקרקע לבטל טא
פלי אאנר .מ ר אף מ ק בו אודב וחזר ואתאו יזא פאע־קרא להמתו כל• באחיכר אבל אם ניקב הכלי קודם טרוברו י׳ל חניון דכטעת חיבורו לא הי׳
עליו טס פלי וככר נתסאל אכנו טם כלי נדי הח מר מד ,אף רסתכו אח־כ לא נעטה בלי כאחוס־ והד  v s f oולכאוף חקנך אאנם א׳א לאכול ב תי מ
אסור  pדנדם ועאטכים חץ■ כלי כווז כטרים )כאאר כתכת■ בטאו לעיל מו דד■ בתוך הבלי( עיט .וכתב עוד הכאר ^  :ט ם מ כ ד הסקוה טלקח1
כלי נדול ועעז נקב פטוליו כרינו וקבעו  p i oבתוך מ ת אחד ו * « ד*קכ כעץ היטב ל מסיק ה מ ם אח־כ דוודם להוודא הכלי ה דל ולקכעו כאקווס
אתר רוה אטוט טאריך לעטות  3קכ אתרט רפיון טאואיאו אכית ר.ראטו 1פטהיה סתום ודאב החרא לאלתא קטייתא והוי עלה טא כלי בתלוט רלא

דרבי תשובה
סונןס סבר ורב פססס  3p39סשאו כג< אלבסוס ססרוסרקמספס
אונן סעק וסצובס Bbaר סנ^סס במים גססבם ססץ וגכיון סנקב
וא*כ הססימה מסס ^ א לא מיי אדם וסל לסבא • ^1
מפסס כראוי סיי׳׳ש ; )סא( קבעו  p i aועשהו סקור״ פיי•
מסיש ס׳יק ד ס ם סדצדס ופיי׳ גדש למק דגלי כמדס סס
בארוכה סריס פזרס יהווא )להס׳ג הדיק מכריסר! דל ואמ׳ק
שידלאוולא( סי׳ ליג מיויש;
ופ״ש סס ב»זיש סיק ד וליין למדס «׳ קל׳ס פיי׳׳ש וקוו׳
מברי רביס  p״ nבסשו׳ צדא יויד סי׳ סדג בדים ומה
שסשג^ק וט' שד בסטן הגיניס שגסגוסון סליבוס הגקואיס
דיש׳ן סדי שליבוס  teנחל אם הוא כ»־ אש׳ שמא ממובר
לקרקס והוי כקרקס 9דפ סין שהכלי פססלה נפשה  m iמןרקס
ושא  bpsפיפאה א*כ ^ן ר ססרז עיי 9חל המקדס
הרג השאל אסרי דברי מאונים הסלדס סי >*»] tripן אוס והגה בפי ש לשש ל שסרא שפא  pספ סין ש פו ס ב שפיא! של מן
שי ג טי!  wנ ס ד ס י בי ט דברי ש«ס נ ד ב ש ד ד ש׳ ש ס
ייג וריס וי־ו והאפרי איש שד דאם נצגש ^ו ל ס פ*מ לקסס
בקרקס גרס והוי מקניס והגאון ד סי סוים שם » מ׳ השיג שספס סל ה שאל שד שדלו אוו ס אושש שד  v m 9בקידושי!
^יהס ונם ליין לדבריו דל נגטדי ובפלפו נ® דמי י«ם סל ו שבא מ די ס ס שפא נ שקפו סקד שיס א ני ספי ם ש אי ש שי
הל׳ פקואוס אך ד דק שלא מש כגאונים.הניל נדב יסגמ א מןו ה ויהי׳ ה מ צן ס כפשיס שי כ א מו׳ ו ד כיז! דלא »י א ד מיו
מסלה מיס לשמש בקרי^  6bשי בוס שסל הנם שגנסכוס סעססד  3שיפ ולא בגדו א ה א ס ח ר ם אי! לשש לה ^ א ס ידלם ^
אין שלוק ואפי׳ בסשסי בלי מסמס מקביס וסיס בכהיג שפשה »  pפלה פ ש פ ה צפשוס פ אגו ס  b 1 «0 0ס ^ו ש ם ^׳ ק ס
סל שפן לבסלו ססש בקרקס לא אמרועשלם שהי׳ סק^ל סוסאה ויש* גפ שי ס מססלס ל גן אי דן ^־ ק ס ונ ס ש פו י » « ליטר סל
סכיד יביס נדיס מד וסיייש סוד ברבדיו נסשד ’oslte׳ שינו טן שלא יבא לפצןה פ שן  0סג » ס ח ס סו ד לד׳ ס וכו׳ פ ד ל
ה ד ס שי״ ש:
נד ס שויס לדא ידר ס״ פיר שייש ) :םב( היז כשד .שי׳
נשדס נפש ש־ ירד שי סיו כדי המקוס נמושדן אלוי מים ס עי ־ ח י ) ס ג ( ט ? דן ש ט ק ל ה  6תו ך ^ י  .ש י ס ר ס ו שן ש ק כיו
מ oא ס  ^ pב ל ד ו ש ל ה כ א ד ט כ כ ל י ר ק
סהגהר 7 )0י שלוסס של סן ואם שנם בהפקיה יש שלא שם
;6׳ לפפכדס סספפס פסשיסור נלי ששואבי]  osimוהרב השאל א ס  pנ ק ב בשולי הכ א ג ש שפדס ה טד א ו ד א דנ ס ס ^ ש ס ס א

שאיל שהסילק של  Pיש׳
ס!  0לסססיר שפרא א ^י סופדא
ניב קבפו ולבשן( סקקו שיט שלא פשו השא! ^ ש לקסס ג׳
נש׳ים ביסל ל^י שהנימ נסי א׳ נ איז לפסה ואיינ הרסו ג׳
ססיכוס גש׳ סני לרדיו אן ספוד צססר לא ש׳ א ס ר לסוס
 90ושז סומדויס לסשס שא! ס»3ר סו׳ סריס ס ש^ שולפס^
ובשי צדדיו ולהניסו כן בקרקס ^לסגהר ומגיס לשן סנסר »0
שכרסו אנשס בקלה השלק ^(י שא שגס  9שן הנהר ססיסס
בראשו בססיגס אבל דק נקבים קבים כסססה לשו כדי שלא
יסשן לרודוס ופשר והפלה אודיס השא! של P !0שןו
גסיוש מן  rfnimlmהס שראמס
קנש שליל כלל מדינא
בש^ ססיא! הבגקלס שם להסקוה שלק של אברס אשר ^
לפשוס ואס ^ שס נדי לפפפגיס נ׳ פפסים שוש יהי׳ ^שסר
לשפרא !«:נא  pסספין מסיא! סל סן שחש:

מ רי

באד הטלה

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף ח

« » « מ י ה *שטקלח )סד( לתוך )סה( כלי גמול לטבול  paבסים שבתוך הבלי בין ילאחר
)יס שיצאו מהכלי )סו( י=ואם המעין ) ( roסקלה על )סה( שפת הכלי
*) סי( ולתוכו .תוך הכלי » מו ר לטבול וחוצה לו מותר אפילו  mהמים שבתוכו מרובתי i
” יי עיי *
רקג ט 1ר הכני
כפספרס הטל סלי לסבול אן בסון סכלי נסיק מופנה ספ״ד דמקו* 0חדל! כ פס »  0מ פפ׳ס ופי׳ המננים פיסיס פוסע »ל מי קס קציוס ל»ץ
ססוקס קצהם על ■הס י «יןו הנה סמים היונאים  pהסוקס כסלים וסם מי ססץ ואבדס פילך ע״נ הפסה דבל מוסס «י׳ היאיס סכל המיסמסובביס
ל » ^ מיי המים ה״*»וס פטמלים ונל פסס הכלי

•חחי הקזובה

באר הימב

כמורה וסי־ ששעה כזה ע־שו )מ( שיעאו מהכלי .עכוד■ מיש ליש מהכלי
שלם כד וע בתשוכת נרכ הניינא הלק ירד סי■ קל-ש שדכ אהד ריהלאסור
כמקוה שנעשה כדדנ וכד■ שלא להתיא לעז השש למעוא היחד עיש דברי
הפרך בם׳ק ויו כשם וטיאנדד שדמים היורדים לבור כאהרונה קרוכים לי א ת
יוהד מהראשונים והוא דל הלק עליו דהיאי אף שהכלי מלא  p *1הקילוה
הבא יוויו־ לתוך הבלי כולו ונעשה הבל שאובים ושסזלה ואשילו הנשים
שכבד שכלו הס בנדתן וכל מד .ששימשו ד\ד .באיסור דשבלו עתד .מהדש.
וע־ש כסי■ קים דאם המקחיי .הזד .זממשכו בו ה « ם הישים מעל ה מי ת היד.
מקום השירד .בקרקע והיד .מעיין נובע אלא שלא היה בו אשילו כ■ נאד.
וד.םי 0הישים השלימו השיעור בזד .הנשים שמבלו א״י שבילד .שנית וכדאי
הם אותן השוסקים לסמוך עליד.ן שמינח לא נמשל כשאיבד .וםשד.ר במ ש

*ניניונז דנניק וכל סעייזו נצדדים נעיע עסיג נקסע וכמי נדן• )עו( סי«ו.
דמיד סנננלו בכלי נעשו עאונים ומונ שכיח דליש נשענלי סלם נלא « 0
יוצאים
וכשנסמלא הכלי
נקב יקננעיץ ינקלע לסון סכלי
אסינ מפי הנני יל»ז וליש גדש נק> נלזז סל כלי ו»מש ננקלעיס לעוז
נקראו עים שאובים דלא נסנמל שם כלי עעעס ענקי שבצזז נעז )1ונקבג
מים  pסגקב נלממם אבל ק ב בשולי הכלי נשפ׳ס אז ודא* מתבשל שם כלי
ושלי למבול א qבתון סכלי מי ש במנןס דבדבר זס שוס כעץ ועקוס ע ט 3
)וכתב סז ד » זס איירי דתכלי מנשה ננדעת אבל שלא מדמה איבו עיקל
סמים היוצאים מטם שאיבס נמו ב !0ים שסעת הצנור בחמין מ׳א (n
)מז( ^עוגו פירוש שסיו מי הממץ מעלים מקצ *s pנ נ«ת סכלי ומקצזק
לתון סכלי וכתב הביס מיסו מס שמתיר סרשב״א למבול סון סכלי כסיס

דרכי תשובה

לסבול אןו נהוך סכלי טיייש ומובא בבאהיפ ופיי׳ מזול'
מהרה מבא סיק י׳ז שכ׳ דאן« שהסלס בססי׳ הקודס בכלי גדול
שפשו מקוה בגזוכו דצרק־ נקב כמוציא רימון נרמ הפא דליוב
הפוסק״ מוסר מה*ס בלי נקב כלל ^שר ז״ל כהשץ־ ח־י מקב
כשפהינ והניס בציס פירש:
ו עיי׳ ממנהיג סי׳ ר־א בהגהוח הסי אוח נ*ד בפוברא במקוה
שמיס״ באים  pהנהר דדן סביח והסביס סמין ל»ק
נ ^ שבו נכנסין המיס לחביוס וכ»ד וה נ ^ אסר בהביס אסר
שמשם יוצאים המים והולטס לסביח אמרח וכן »ח הדרן פד
ביח הסבילה אפפיי ^ מי ס שנמסו בחביוחמו• פד הנקבים הס
שאובים מ»ילה ס1לה אלא שצפין פל המיס שגמביח והולטס
לניס הסנילי מהדס מסראני ייג סי׳ גדא ומהודר אלישס
גאליקו בחשו׳ כידי סי ר׳ס כ מיי »י ח זה מספס אמר פר׳ל
הכנהיג ופיי׳ בשדח צ*צ )להגה׳׳ק מליבאוויפש דל( מיויז סי׳ קכיג
שהביאו והסיר דהיז היפך דברי מ דן סה ס״ק סו ומובא בבאהיס
וכרל דלא נתבטל  00כלי מממח מקב שבצמ ולא אפד׳ דכם
המיס ^סין נדג המיס השאוט׳ שבכלי ממוח לנקב רק כוי
מאוד והפלה דלר כרפסם הוא
כשאובים ופסול פיי*ש
פסול ופטיז ציח־ קצס להקל  05פספס שאובה שהמשילוס ובאופן
«ש פוד סניפים להקל בפובדא סו היינו בשפסדמ גדו) כשלרא
למצוא אופן אמר לחקן הפקוה ופכיז הפלה למפשה ^ממיד
הייט להכשירה בשלג פירש]ופיי׳
ולפ«ח השקוה הלז באופן
ליןגן בדברינו »י׳ ל׳ נדק קידד[ פירש ) :םיי( לתוך כלי.
פיי׳ גש*ך כדק סז בסטן ^לוגחא סס ^מין הסי פם מהדי
סייפאפציק דל ו מדן המזיק סס בדברי הפהדי סייסאפציק
ופייי בברכי יוסן! 3ף7י ברכס סה שהגם שסק סיים סס בסי
אמדי דברי מססי סייפאציק ואט פל פשמנסי אפמודס »דמ בשו׳ס
אבקח רוכל לסרן הגיי מיי ט הביא חשו׳ מהדי סייאסציק ובם״
רא סס כמסמ מק סםטס והודס  ’w iמהסי פייא^יק ופירש
פוד בברכיי מיש סס והביא מדברי oסג Tמישרים אןק הסי
« ויקהל הדד לי סלם רבים »ל^ 0דל לסמ׳ן סדי יל והסב
מסק פ; דבריו פיי ס) :םה( כלי .ומיי• ססוייס מיס מאימס
ייג סי׳ קיד פח־ המפיק מסשן מונו מיס מיי סילוסם

ממרס א׳ ובסוף הסילק  pברזאשל נמשח  p p oהפנדי׳ל שיכולין
לפסמו ולססמו אי מי למול במוך החפירה כהוא והשיב להסיר
סשים דהסילק הוא סחובר לר^־קס ואיט מקבל פוסאה ואי פשום
דס לו ברזא והוי כלי וס»ןינן הכא בסיס דססק שמקלח לחון
הכלי פסול לסגול  pמלי >ק במים שיצאיס מוץ ^ :לי פ «
ט שם להסיר וססם א׳ מדברי פסוס דאין פל כסילק סם כלי
דאף שהוא סתום לבסוף ס׳׳ס הוא פסוח בסוזלהו וכו׳ ודגדיקדסו
ציס בפיני פיייש ומיי׳ בלחם נדק רא נמטאו סוב ראימי בס׳
פל הל׳ מקואמז
מיגור לסהרה )למה׳צ מהאדטססאסליא
הסו׳ שנסוה הס׳ שגמה ג*כ פל דברי הסמדא מז׳ וכי שלא זכס
להבינם כלג סיייש וסיי׳ בסנסח ימקב בשדה גםו» סי׳ ג׳ וף
במס שסמוך לנהר 6׳ »סד פה שקורין בליא ברינסנפמאיק מסס
זג מנים לבריטן ונמשך נדי סילק למקיס ואימו סילק  Pלו ס
גרזילים קטס בראש ובסוף במנק !מסיאז הוא סחוס אך *!נרזיאס
נקובים כד שיצאו הפיסנפקוה והפלה להמיר פייס ומיי׳ ב וב ס ט
למיל נדק נדז ולהלן נדק רנרג בפק הוופנסילק אס  Pלסם
ממיין כס׳׳ש במסרי
סורס כלי פיייש) :סו(  otnד ס ע ק.
ומיי■ טאור הגריא אוח ליה  (f 0 ) :סקלח על ש »ז מ לי.
פיי׳ גמ׳ס טח יצחק סיב מיויד סי׳ ל׳ המי^ס הנ » « נדי
וואספרליינזניג וגסילוטח הנקגסוס בססל הטח נמצא כלי קיטל
מקרא תאספיר פפסספיר ונפשה בחמגדחו ^{בל סל סרק ונקרא
^׳ ל זה נ׳׳כ שליייס בפהפלפפיר ולפני קוי הכטסס נפשה
מחטח וק מלא נ ^י ס לפכב מל מ ס ונקרא בלפסייעיר ונקב
בכניסס סא כאצבמ קפנה לגטסס ספיס והנקב זם יס 1b
השט לסצאח הסיס ונגס הרב סמאל לסמל המנךה לאשר 9ל
סמים ®בריס דק* כ  4זס ומי סויססספטדז מיב מקשוסמסאר
סס בסמי' ס ורביס הסירומ מאיל ונפשם מסמל® ®מ לקה®
בקרקס ואים  •hוהפלה ^ממיד וסהסהדה לסקן שלא מהדז
הפיס דקי הסליייס הפהסלפפיר או מפסה נקב כסספרס ססר
או 409א רמון ויה « 0נדי סיר וצוותה ט שיבבה בבק »
סבא מ הי ק3פ ומס פלי• »י ס Ow ) 5ש » ז מ ל י ו ם‘
וחמה לו מ דו ד .ט סמיך במק ליג דההא מסד א•״ מסאך
ושאר מסמי׳ תא דאיס מסהר רק באשבורן דהכא הסיס כ'

שהמו

יורה דעה הלמת טקאות רא סןיף ט ו יא

יב םיי״לר

ט )סם( יכלי מפ א  f iwכתיכו כלים ) ע( אחדים והמכיל ) ע «( הכלי עלתה להם סבילה נ tm n
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ה נ ד ו ל ע ל ת ה מ כי ל ה

ל כ לי ם
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שס ממי׳*

» ! א י ז ו ה מ כ י ל ן ל א ע ל ת ה ל ה ם מ כי ל ה ע ד שי הי ה סיו ר ח ב כ ש מו ש ־ ת ה נ ו ד  ) » » :ע ב ( ומוסר
p׳ yז הלידש qwu
לסמל כלים 3של או 3שמ דכיון ד^גו פיחיס מים  trisמסי פנימ 3כשפומרס »וד )*3י p, 5^39 W3״
נדה וש*פ »״
׳
^
,
י
דמקואוס ו מ מ ס> <vtי י מ עין ש ה פ ש * כו ל כ רי כ ת מ ו ם ) ע נ ( ש ה ם נ קוי ם ו עי מ די ס ) ע ד ( י ש א  pצשהל ננל ש»*
^
)ים( מ ע י ן ) ע ד ( .ו א ם ה פ סי ק ר א ש הנ ך לו ח  mר )יד( ל היו ת לו די ן ) נ ( מ קו ל .ו א ם ח»*
ז ד מ שי ך קי לו ח ד מ עי ן ל תו כ ד) ,כא( ’ חז ר ה ל דין מ עי ן ; י א " מ ק ר ה מי ם ש או בי ם ש ה מ שי כי

 *W3הי 8ב

 ,ן ^ ן ^ ך

,ען ס,לי
מ־ מאה ניניהם דץ הדש הוא ולא משמע הכי מן ס» 0קיס
למלם שנזל ונהג ב־י נשס היוקיו דאמש סמים שסמשיק דלן חלץ
נקרסע אל ניניה נחלה מסזקת יותר מע■ סאה ושקע הגעיה נ ^ נ
לשנול נשין תגעיה אננ״ש שמי הגעיה שהן שאיניס לשון כלי נלאה דהאי

ח^דס^א
בש-ה מ נ י » י0

 i-n t v fלהיות לה  pסקור״ נעבודט ו מי ר סנדל וע -בחטוכת nm
סושי סי■ ^ שהארץ• שזדוטכ ת וי  e r׳ז1ם רעת הי טכים להכמדו■ ז «״
כטלו כ■ הזחילות »ן ט הכניסה  p 3 toוטסום התניאד טיט שס נמדץ עלה

כלי משח מושם בס מדש נ מ1״א נבלים וזוהה הצנוד דווקא מו׳זנה אום נמיק ואיל יהכשרו גם מה שנהון ככלי »ז ס סם^ :שמי השמיץ עפ»■
אתזו וכאן ים ■השששמא יהנול נמוך כלי שאיט מהוני למפיץ )ח( נמ«» לכי היכי להשומאה לא yד oאלא ורן  wה־נ נמסה השתלה שם ר »
>ש״י )  (rציו ואם הגקנ למעלה אז היי שנמן הכלי הטנפים למקיה מססנרים למקוה דם להם  pמקוה משאיכ כשמההנרים  Pהצד שאז מים
םפ*ג כלים לא נסשנו נמי מקוה מ מן הצד מה ששוה למי מקרה שין נשם אניו הנאקנ )יה( מפיץ לעהד נץ נזוהלץ  pנאשנוין ונבלים נרם
וב 0נ הה״ז ודל להמע^ היה משון תהלה אלא שפכשיז הוDי qהמשכהו לנליכס אנל אס היה תזמניץ מומו תפלה והמשיכו לנריכה או שלינה פלה
מים שאוניס אפיה שפהני ההמשכה להסר רשאונץ לפטל נהם מ*מ לפנץ והילה לא מהני ולא מההל אלא נאשנזדן כי הוא פצמו לא היה מסל השלש
זה רל נלול פרל ) :כ( מקוה וז1ינה מההרה אלא נ י סאה ונאשנוק הוי ונהג הש״ן ורל אע*נ לפויץ לא נ » המיס זפדיין זוסלץ  pשהופסק
סמעיין אץ שונ שם מעיין פליו ^ א  pנושהים יש לו והקשה הפלישה ודם ימנילה מהמת נפה הנשמים דפיסל נסינ הא נם סס נמשו פס מ•
הסקוה ולמה לא •היה למי הנפמים הולם מוןה נמו כאן וסילן מ דן לססם לא פסיל אלא לפהי ולן זהילהן אנצ נאשגזדן מוהל ולא יהא אלא
>וצה מי נשמיס תה פשזה פרל; )9א( סזיי^ »דמ אין דמו מעיץ לכל תל כי לזייס ולמצולעים לא מוי מפיין כנהפלה לפנץ מיס פיים מפיגן
ד ר כי ת שו כ ה

ם3סוך הכלי הן ר 3סהססיין וסיי׳ 3למם כדר! ל׳א  9ד 0שסאסרזמם
רל סלסלו .והקשו פל מרך מ ה:

סעי׳ ם׳) ס ט( בלי  » Mdeתן בתוכזז כליב^ עיי׳ גס׳ק
שלאוח) :ע( אחרים .מיי׳ ניש מה «3׳ץן אמרי יו»■
>דא סי׳ סג סיייש ) :עא( הכלי עלתה לדט גוכילד״ מיי׳
3שרס משי 3כהלכה מירד שי׳ פיו פה שהפיר סדל שגם לאדם
הפוכל ככלי אסשר שייך פגו כפו לכלים וכמו דהוי מנו דוסן
•לפנק סוכה וכוי וכיילא פיייש שלא כ׳ זה רק כדע הפרה לסל»לא
אכל להלכה מחסיר ) :עב( וסו תי י מ מ ל כלים כסל  wבשק.
הייט כלים דוקא אכל לא אדם היינו אשה לנדסס כק דאק
נקכיס קסנים פכשק מצפרסין לשסומדס סנוד כפכואר כדכריט למיל
]כשפי׳ ד סיק רה[ מיייש כשם החכם צכי «׳ ס׳ דצירון* לא
פהני ולא פשקיק להסיר כהך דשק וגתוסט לס  pשכילס נדה פי״ש
ובן גדש שם בשם סשו׳ משיב כהלכס חיויד שי׳ נ ת ובמ׳ג פיירי
נשס
מה רק בכלים כמיש החרא בפירו* וימהסי פל הרב
סה שיק פיב שציין פל דברי המכס צבי שם ולא כ׳ לספיר
*!ודיס דהגאון ימ*צ הדפיש שם דל»ילת אדם בודלר לא
ססקינן כן ]יפיי לר^גן שפי׳ ניב כדק רציא ורציד[:
סעי׳ י׳ )עג( שהנם נקויבש ועושדים סיי׳ בשדח שאל
ומשיב מסיק מיב סי׳ שג פיד השאלה
במקוס »סהוה בורך הזה שאין פפיק בסון ספיר רק
מהנסר שהולך סמוך להפיד בפרך פיל פש :השר במקום
א׳ במוך מהר בנק גדול מפצים ופסר בסופו למכב פרוצס המים
■ולהשיג אתזם כמו הנד ולפפלספמקום הבנק משה ססירהמסנהר
»נד וזיך הפיר וסשם הס שבים ללכס פפבד המי לסיד למסר

אש־ באו פשס ופמר״ז שמד אצל המסירה וממט באו הפים דק־
סילק לתוך המקוה ולספמים כאשר יבא נג« מזק נשקלקל הבטן
 1ש הנהר הולכים לדרכסיואק נשאר בהממידס  pש טמיס סד
 x tיכלא הנשם וכלים נם המים אמי במסירה ואז יסקט הבנק
ואז סמים שביס ללכת דלן מסירם לסוך ספיד ום׳ ג« דסייט דק
זה לספי׳ יי דפפיין שהפשיס לבריכה פיס שסם נקוים ומורדים יש
להם  pמסק ואם הפסיק ראש הקילוס מזר להיום לס רן מיןה
ואם מזר והמשיך קלוח המפיק לשכה מזר ל  pמפיק והוא
מהמשנה ס*ס דמקואוס מפק שספבירו נדג גריפה וכו׳ והנה
סתם מו ס ולא ביאר אי תיירי שיש בפיךס מיס מקוים ושננדים
וש המפיק טזלים למוכו אי שפיירי שהפקיה היסה ריקטם P
שמספיק נמשך ואסי׳ה אס הססיקו פ לה דק פר 0Hוהלשק מדס
שנקם שסם נקוים ושפלים  vtcvה(ס שסה ריקרס אן«
שנססק הקילוח נדס מסהר סמילה ולא בש ש סאה וש!סל 0P
בד׳ סראשטם והפלה להלכה ש בהמשלה אק לפסל ^ שהוא
כפצם הששס לשהד אגל סמקוה כשירה  ttc3מססק הקילוס
אסילו אק בה ש סאה באשגורן שיש ומיי׳ בשית הרדים שזיד
ש׳ שה שייש  ) :ע ד ( יש ל ה ם  pטעיין .שי׳ באהיס גשם
שז דאם סמפק שמל ^ ה והמשיכו ^דיכה וס׳ לפח ז ס ^
לא פהני וכ*כ בלמם כדק רו דלדסח המגביס אק לו  pמפיק
אלא כשהמשק נכנם מצד זה ויוצא מצד אסר וכי וק פ לממיר
וגס׳ פקוס ימיאל סקא שסק דאן« אם סמסיק שסד פ לו
 pמעיין נם אסילה שייש ונודאי אק ^:קל לפש« כדבריו סס :
)עד 0ואם מ ס ק ראש חקייייח .שי׳ השדלז פסרייק שרש vpp
שר סכסי ונו׳ איכא צשסש שמא במגס נ»ילס כבר כססק ושן

ל1

באר הגולה

יודה דעה הלכות מקואית רא סעיף יא יב

•  m mד ^ 0עליו טי מ עין) עו( אפילו טי דסעין מועפדם ד טו עני ם של מעק סנווזרין את ה שאומ ם
הטרובים  paקדטו טי טעק לשאובים כין קדטו שאובים לטע^  :מ ס m 0יסגל«■ 16סה וספל מקוס
״י' ״ י י “ )ע  0אין לסבול ס רק )כב( ) ע ח( )קט( גל(ש 0רן דלל( סדין* סנסרוח שרס סטס«ם סל מסלק )מסליק( :
י ב •*טעת שהעכירו ע*נ א ת רי כלים ודט שיבו לטקום אחר )ע() ם( ח»־ א דו ת א דת
באד הי»ב

סתחי תשובה

אך אין לחקל מד הדאבד .ועבי■ כיו שנקכי הזחילות •ווווי ס *כלי ם בו ותו כ״נ רי ) :מ( גאסגוק מ » מ דן וסא ד מ א לכיל נוי! דאס סקלס
כלא ■קאוק ואין לההסיד לגזזו■ דילפא  n p nזחילה ולאו אמנתיח כיקדלו כל סיס הגלי « m aאס לס אסילו כ»י 0סגכו ס מרוגיס  7mbלסלק
להאג• הסס כיון להוגים ע)»ן » סון כגלי ץ נ*נ ס»»*ץ תם כסס
^ כ הנא פנייל וגסג מ רז לס־ס ייי יייז למייל יי  Pיייסייק יי׳יי מ » »  rהיה פוסל ג 4
סאסניץ סהלס ל מ ק והן מסמלים ליייית
זסילס  c mלאל*כ מוסל אן« גאהלין ) ע ( הזד ,נ הג הס*ן תלאה לאפילו לא  p n iהpילויו  pמקוה ים לא ביון כהסנימ »דג אסמי כלים היי מפסיקו
תה מיידי חקא מכל המפיץ מקלה מיג נליה אגל אס ק)סו מל םהם מלים י מו  pממיץ נסמס ל»ןלה  W *0נוהיס זאגיל * ס וכ״נ הפ*ז
ומזג מזירה פייז ממס ג׳ גיל דהכא מיידי גסי גמגץ לאי לאו אלו סנליס סיו מרס נסי מוגליס דאי לא סימא סכי יהיו גפסלץ אפילו לפקס מסוס

דרכי ת שוכה
סוא מול(>דיס 6סיייש וסיי׳ מף למין
לו דק מסיק דסנ1ל
כסס *0ק סיד וגם סם כדק ״יא ספי״ד ססרישס דסגאל זסילס
הוא מדתק סיי״ס ובסויס מהם סימי מירד סי׳ ריס והנס נראם
לכאורה דהציא זה אם ססול זסילס »א סדאירייהא אז יש לסוס
לססק דאו׳ שסא בסס הסבילה נססק סקלוס מיל מד׳ סהיייק
אמנם לד ססדישה דסמל זמילס הוא רק מדרבק הוי הן ססק
שמא נפסק הקלוכו םס־קא דרבק ולקילא אך באמה ייל דהוי ס׳
דלבגן בסקום הזקה שסאה ואיסיל דהאשס וכסו «3אדיגו סס
גדולי האמרונים דל סיי׳ בדבריט לסיל ]ס־ק כיו וכדין ליה[ סיייש
וסוד בכמה דוכסי ולד סהרייס הסובא שם דייל הזקס נסוזס
וסהרס דהמקוס כסייסיסו פלי* סיייס איב נם סס ייל ס׳ דרפק
להקל ולד הסנ־ pה מיל כשיש ססק אם גססק הקילונו בסס שנ»לס
מד וציס:
סעי׳ י*א )עו( אשי׳ ם• המעין  jw jjnoמשסס אסי׳ אין
בהם ס׳ שאס בסי הססיק סיס מסהייס
אש ס0ל|וןדס א«׳ לשסלס אדם וק סוכש » ץ ר דקזס בושדא
דל בססי הסיס מיי׳ כשסלס ם*ק ליז 0של» ס ס שיהי׳  5ייו
להיוס במסיק פ׳ סאה והגיס ב5־ס וסיייס בשפלה סיק ניס:
) ען (  |' nלטמל בו רק באשמרן .פיי׳ באהיס ע׳ כיג בשם
ססיז והשיך וסיי׳ בשויס קנאס שסיים לפסרשיק זיל בהשננמוס
לשירי סהרה הי׳ רג סיד פסיק משוך סקלה לסוך סקוס א׳
נחלה ופהפקוס הגדולה מקלס מים למוך מיךה א• ר^ונס הספיך
לס בצידה סיי נקב בססיה וסייס א׳ בשולי פקוס קסנס
גחל ^ ( סישס היד ובס בדזא קבוס פססיכס פץ פגם 0ונ«
אס הנקב ורנבזצים לנקוס הסקוה סוססין אס המזא וספים פי
הפץס גפשכיס סיי קלוה אל ההס שולי הפקוה ונרןלה לסוך
ובס קבוס ברזא פגזסיכס סץ פבה שסס הנקב בקלונו אל סקי
שלי הסרךס וסקלה לניץ וב^ כ»ךס בכיס הצודן והפה שיני
שלא יהי׳ ססיס סמלים מי ד הבדזא סקוס ססשש דכסס פקשם
פספהפ פק הסקוה קסנה סוססק סקוס מסא הסיס סהסקוה
הנחלה ואו בסל שם הססיין סן הקסנס ונורס סקוס מ4י ו)(ן(
אם בססס הגשילס י מ ח דסנאי ססא ססדס סמגקוס מחלה
כרס סח ססאר סס בדסיא בסי׳ אי דאש ספסר בבשג לק
באשסדן ובניד פשיסא דסי פקוס סקססס סמל סליסס  00סקוס
בסס ססספו הפקוס מחלס מזבק סל  9הסמין סבאיס פ מן
מ ח ^  003הטכילס וסיייש שהאחן ובמולס ססס mw
ק9ג  9יזם לפ6וס בדזא סבס א tncxrt 1בצידה  Iteייב ^יז
וט׳ ולבשו!( ססצה ^שור פדנא סזן שאינו אדלה הגיברס רק

פסס פסס ולא הרבה סהד ולק  pלהסיג׳ ב 0ץה הקפנה אפי׳
!9י סווימש הססיסה שבין שןסנה לנחלה אסגם מהמס שב
יססמו הססיסס שבין הקפנה להנחלה סכסיד שייס אסנם שי■
לקסן בסי■ ניא ובדברינו שם ]שק ריס[ מד רביט הדסדי שים
גם לזשלס שאינה ניכיס הרבה שיינג )עח( בא שםדן.
שי* בשרס שואל ומשב ססדורא סאסאי שא ש׳ מ שד
הסקיה שבצידס יש באר וכיסל אבטם ו שי מססיק  pהבאר
לפקיה ומי הסקוה נבוהיס מסר מסי  630י אשר בצדם ומולק
הסלק ספיסל הזה מר\ס אנא* ש כסקום לבו מגיס לשם וסי
הבאר אינם סניסים לסם נראה ס»וק בשך כבאר שסי הסקוס
גש!סי 0ווצאיס ורך נקבים סבפוסל הזה שסלים לקי הבאר וגס
בכל מם ג«יד סקר וסרב סנדלק לזיך ספנךה שם ססין נס
בכל מס מ סי מרויס לסונה ל ^ ן ממום מגרנק ושושסס סל
ראנס שם צוננים והפיס טסליס לסיך הסקוה וסדאי »צירון(
סכמה יפיס יסד ישתם  00השס השאובים סל הפיס כשיס
יצא לחן מסייד סופיא סס 1חב שאושן אינם מפסדס אלא
בלושסרן והפקוס מאס כבו י65ס פגזד אשניון שי זסילסס
פנר^ים סבכוו^ פפסאר נ ש ר והאריך סס קצס והפלס פיק
^ מי א בםסי׳ ט שס כ׳ רק לסם כייט שכא ^(סשר לכנפו^
אבל שסהדיס כדיסבד דפי ביק שהפנץה הסדשס שפ«  Pבס
אונם צינה וסייס  00וסי שלבו ^ ו אס מכל לספס אס
הסקוס סהדשה סס שב ואס לאו מבלו לסבול בדאסוגס U0
ששסס מיל מכיל ומיי׳ בסויס שאל וססיב ססדולא רביסאס שג
ש ש שייס) :עט( באשבורן .שי׳ בסי ביס חד )להניס
דוד ביססרץ דל( סל שדד בסמי׳ זה סס שנסססק לש שש
לקמן סמי׳ 9׳ס דאק שטי מראה שסל אלא בש גששס אבל
»ויק  4ט ג »ל בשיש מראה בבהיג בפסיק שדס פ4ז ש
 p t eחדפה ל«0יין לסהר בכל ששא ידסס ^ ה לפסי
באסנשן לפנק שש  0&9אס ח ט כסשק לסנשד ט לפקם
לפשל ^ ל בואיוס והטגו בציס שי«: 0
סעי׳ ייב )ט( דמד ד תיו ת מ !» pוד« שי׳ נ6ס*פ שק
כיג בשם ה שן שק  nבסס ססוירס t m
שידי בשטן  Henאלו הבלים ש השס שבדיס דאי  lbשפא
 wי9י* 9מיס  vD p9Pw* 9מץ 9מסס  p ’noiעיי vwp
מג ^
89יק ו09נימ  9חד 0וסי מ 9*9הסוי״מ ) |W
דבדאיס לא »דאס ק שייס וסיי׳ באום שק שג סב׳  Mבשס
^ שא כ׳ aob 00 40אונז
הסין ובאפס דא ■^ פהסייס
דאין הפיס טפלים בהדיא סססליס לשן ססקוס כדלהי״
נד•

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף יב יג T

יג “■י״לר

מקוד) .פא( ובלבד שלא ימבול על )כד( ) פ ב( אחורי בלים ממ ש :יג ’ מעת שיורד מהדד
טיפין טיפין בד.פסק יש לו דין מ^ד .אלא אם בן) פג( יורד בקילוח )פד( כלא  X p t x nהממ״ם M״p
W
 tיגוטפין שע שאן זוחלין כגון שסמך למלךם ד׳מנטף)פד (.טבלא )פו( של חרם ^ ק ד׳
דיווסר
ודדי המים זוחלים דורדים עליה ת־י הם )כה( ) פ ^( כ שרים)פח( וכל דבר )פט( שמקבל גיסנה
טומאה ) צ( ואפילו מדברי סופרים )צ א( אין מז חי לין) צ ב( בו יוזוחלין שקלחן כעלי

’  0Cוד»  3שס
מנש>ה ו מי מ ם

באר הימב

מולמן
פו»אה
^ דמרם שס »מ»ס ד פרק ך מדי מו

דהוייק עיי פסלה געינן ובהנהיו פלישה נמב וקנא 5נל ענק סלי ניק ומעיק הוא »יכו לקק  pn>pהגיי( סמסני •ש »ד פאיט  pirnגבן
) מ( אהויי מזליק אפו מון הכלי מק הדק היה נראה להקל ננל הגלים נדיעגו אן כיק  mmהלאניד והלשניא והלין לאמד אן דיענל נשאר
אשורי ^י ס אק להקל אנל נגלי פיק ים להקל נליענל לניע עניל השין )ני!( שלינ^ ושם ווהלק עליהם דהוי ניולד נקילום ולי הפקק :

דרכי תשוכד.
)דוו פ*כ כשר למקוה  ) :פ א( ובלבד שלא ימבול על אחזרי מוילה והפלה דדינה כמפיק סיי׳׳ש והוא נראה פשוט דטיט
כלים .פ״׳ באהיפ כוק ד׳ד מ ם השין ופיי׳ מרס כנן £דינא דפק המחבר ב1ה פהסחני׳ דדו^ו טורד פיסק סיפן
רננה לסיב מירד בפן המן £ס׳ מ פיד מר^ה שרוצים לר5ן« בהפסק הורל דין מקוה אבל שיורד בקילויז ^י הפסק מרל דק
קרקפיסה במק לבנים שקורין קא^ייש והקא^ייש נפשים מססלה פסיין אולם בלחם ס״ק ס׳׳ו נסספק אם פ״א נם«ן בהקילוח
לצורך הסקוה וימלאו החלל בסיד שקורין צפפםדם רניסו החלל פהממיין ואמ׳׳כ נחחברו אס דיט כפסק ואי הוי ניצוק חיטר
ומילואו צד הקרקס לסמור סל גביהן והמרה שם השואל דאפי׳ סיי־ש ובשפלה ס״ק פ־ו וס־ק נ׳׳ו ומיי׳ בלבטן נסס ס־ק מ־ז:
לנקוב אח הקאסני״ש אק היסר דאפשר שהנקב יהי׳ ט הידוק )סד( בלא הפסק .ופ״ש לטיל בססי׳ זה דמיורד בהפסק יש
ססיפה בל הצספסנס ויבאר כלי והטא בחשו׳ פד׳ הרדים סי׳ לו רק דין פקוה היים בהפסק שאין טיפה טנסח בחמיחה אב>
קצ׳׳ח ס־ק ם־נ והפלה להלכה כיון דהמלוי נפשה לשמש אח אם טנפח זב״ז אפי׳  pדקוח מאוד דופיא דמסיק שיצא מביס
הקאפלייש הקטסים בקרקס לא סיקרי הקאפלי׳׳ש כלי דש להחיר קה׳׳ק שהוא כקרני מגבים יש לו דק פפיין .גדולי סהרה גבא
פיי־ש אפ;ם בסיב בהקאפל״ש נפשו לשם זה לשם סקוה הנה
ס׳׳ק טד .
פיק בדברינו לקמן שמי׳ נ׳ סיק רסיגלסנין הווסנסילס־ן שאסרו סעי׳ י ) Tסה( ס כי׳ א של חרם חלקה .אבל כלי  DXאפי׳
שנפש פ״מ לשמש בקרקס שהפיר רב גדול א׳ ונדפס בדבדנו
סל גט אין פזמילין ואט־ג שאין פקבל מופאה
בסנח־א סלק ד׳ סי׳ ז׳ דאך שיין לומר יסוד ההיחר שנפשו פנט ,פי השילוח סי׳ ה׳ ספי׳ טא וסיי׳ בלחםס*ק ס״ז ובשמלה
ל»ו פקוה ונדס לקובפו בקרקס וכי טתט האומנים לזה כדק טס ) :סו( של חרם חלקה .ואס המיס סומק פל שברי
טופנפיליין שנפשו לפאוח ואלפים בסאריס א׳ א  xאלו המיוסדים כלים י׳ל טון דמכשיו אין מקבל טמאה טכ מריס טכ בגחלי
יהי׳ פ־מ לקיבפו בקרקס וטוצא כפמאר שם וה׳׳נ בקאפלי׳׳ש טהרה ננבא ס־ק נ*ה וסיייש בגבא ט ק טג והניס בציפן
סאלו י׳ל כן אן אולי יש לסלק דכאן גקאסלי׳ש האלו שנמשו ) (fDכשרים .נמפיין לסהר בטש וסוסלין ודס ) :פ ח( וכל
סממן בפאבריק בכ*מ נקובפו במין בקרקס פלקז ספי פשא*כ דבר שמקבל םוטאה .מיי׳ מדולי מכרה מבא סיק טה שג׳
הסס טופננדליק שנפשה )פרחצאוח האפבסאוח הרבה שהם כלים אס פבח הפיס פל דבר מפא עק נבלוח ושרצים הסרומיס
המסולסלין ופשימק איסו בבסי המרסצאוס פל הרצפה פלמפלה שאינן ראויק לכלב כיון שאינם פקבלין טומאה אינן ®סלק וכן
כמו שאדי כלים נדכ שיין שפיר לומר נסו כך דסיסססא !רסביס הוא בחוספחא טד מזמילין ס*ג הסח וטס בחולין נסחפקו
פשה לי שסי סרחצאיס א׳ )שטבה וא׳ לאהלים כנז־ שש בסנח״א החוס׳ אס נבלה דבר המקבל טומאה פ*כ הניח בצימ) :סנן(
ובססי׳ ג׳ כדק רע׳׳ג לקמן בדברינו סשא׳׳כ ככא סססן הוי שסקבל טיסאה .סיי׳ בשר׳ח נחפה בנ0ן £ל ^׳י גבון ז״ל טב
הקאפלי׳׳ש לקוב^ בבנין וציס .שוב ראיסי בשו׳׳ס סהרש״ס ח״א חידד v׳ ג׳ במקיה ^י׳ מג פקוה הפיס שיש ט בי צינורוח
קפ׳׳ה בדבר הקאנליין )הייט קאפלייש כנ׳׳ל( ד ^ פ ל א׳ לטא פפט הפיס אל המקוה וא׳ לילךאל פקוס טר א ^
)•כ אי ראויק לשכיבה ואס נפשק לכך לקובפן בסקוה טסה וכשרואין שחספלא הפקוה חיכ^ סוסטן או® הציטר האחר ובאים
לקסיר אך סיים שאים דבר מוסכם סיייש  ) :סב( אחיר• כלים .כל הפיס לפקוה וסחפו אוחו צינור בפפלוניוס שיש בהס נ׳ סל
מיי׳ באכדס ע ק טד מ ס מ דן סיק ל־ז דמן הדין הי׳ נראה ג׳ שראויין לקבל ®מאה וה^יך והמלה דבדיסבד יש לנשס
לסקל בכל הכלים בדיפבד אבל טון דדפס הרשטא והטן לאסור להמר ובכטג אק למש לומר ד^י ®יי® ט*י דבר הפקטס
דיסבד נרכ  ■jfejאמורי כלים אק להקל גס בדיפבד
Pנ©של
כטן »וסי כלי
סיייש :אך)צ( וא^לו סדברי סופרים.
ס׳׳ק®מ ומיי׳׳שבנבא
מלי מרס יש להקל בדיסבד לטס פטל מז׳ך ומיי׳ מידוליהסקוה גדולי מהרה ס*ק ט ה ולחם
מהרה עבא ס׳׳ק טג ובנחל ס*ק נדז דסחו דיש להספיר גס מברז לקרקפ שטר דפי דכל דבר &5יט מקבל ©מאה פסח
מלי  o xבדימבד פיי*ש:
פהני לי׳ ®טר לר^יקס סיי׳ש pK(tnC) :נמחילץ מ® .יט
) ODיורד כקיאח בלא דמסק .מיי׳ נמ׳׳ס נמס שיהי׳ לו דין מפיק לס^ סוסלק ובכי^ ואט׳ מפח גמור
סעי׳
שמשומים כך׳ טד »גץה »ויסיו יורדים שהסשיט סג דבר הפנ^ל »0אס פסק »נט מו מנפיק ^1׳
דרך יןלמו וניצוק מצוק גבוה »ני הדולה מפלג מלא מיס אס ®י יגול להמשיך  ®bהדבר ההוא וא«׳ ^!לל« מ־סק
וממוצא מים א ^ לא יכזבי מימיו והמקוה זוחלס מה דינה אי פהסקיה המקבל »ס6ה אין לו מת־ דק מפיק להם ® Pט ;
־־מ" ‘ ״
 cאו דינה כמפיק דמסהרח )צב( מ .ט׳ לסם כדק ט דאסי׳ אס מימ■ שמזחיל טליז
<6ט

רמז דעה הלכות  rrwpoרא סעיף יד טו

באר הגולה

 0סרמלם מדיו־פ ) ט ( אגוז בשרים ) 1צ נ® 1מקוה שיש בו (^*בעימ )) rwo W8ס()צד( ו מ עין)צ ה( בל
שהוא )צו( יבול ל שאוב בל מה שירצה ליתן לתובה )צז( והם בשרים אע ש שהם
ג• »•״ י*ז־לי )כס( רבי ם ע ל המים שהיו כתובה תחלה ) ^ן סילוק  pקדם סמסין לשאובין או לא כפו שנסב6ר
אינו חסר
»ו0ו» :ימולדכי מיין לקק ספיןז מ׳ דיש )כס( חילקץ( אבל בל זמן שאין במקוה ם׳ סאה אפילו
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באר היפוב

•תחי •תשובה
יהא  npoetnולאו אדעודד זז«יכ־ 1הדפמס דפכש-ד םםוויץ רלאננזור r r
וע׳ מעיל ם־ק מ ט) :פס פאר וגת״! כ־זז .מבוד ש  n sוכת 3רמץ־ כד ינוי
ומממע ו״ש מסו״ם והלכן• ט־ב להחנדר וע בתפוכס גותג ביהח־ה תניינא
גד■ קנדא שתפו־ עפ*ש ונמסע כד כאילי אמו מפודש להו״א והו־י » ra־ r
פיכריו  p aשהביא דשץ־ בשפו כם־ק  5ך ב )כבו-פ כ׳ ק פמס ו ^ א o r
שני דיעות בזד אך באמי .דשת האיסד■  manכי־)סייס דבוייו יובא לקפן
ם ר ס .וע׳ בוושובח החם כיפר ם״ ד״ ב ע▼ הפקיד .שניק־ אותד ועמדה בלי
פים כלל ורדה באר מים גיבע פסיך לה ופי הבאר עםוק־ם הרבד פפקוה
ודפשיכו שאובים אל הבאר■ עד שנתפלא על נרותיי ונחפלאד הפקיה עיי
נקב כשפוי .שפונד .לועאוי וכהב דגה פקוד שהדד .כפה קדלועו שנעשה
עיי הכפי הדורות  pנעשים שב מקואות ספוביס ונקובים זה לזה כשפתת
תכלים הקסים מעוגדי כוכגיס

נמיח ק״ל י*לץ

פ*  rt>pמגו אדם »רמ

)כי( אנח סימקים שאין עלה סאנוז ססוא צומג סשת ככלים  «0 » :תמנק.
עילוש או מעיין רש אכ״ס ®גוא עיינד כנק ^י אוס אלו ®גמניהם מגנקולהו
של מעיין יטל לשאת וכו׳ וסם כשלים היימ דוקא נאשכודן אכל לענץ
זסילה תאי אץ כאן'דץ מע ק כיון שעיוסלה הים »כניין »»נל■ ולא »0ןי
נו ז וכסנ סשין כשם לי ילוסם ואם הלט אוסן סמים שהשליכו כעננין
למקוה חסל מ3א היה ט כלום יש ססתים ג־כ לפטל ט מנשמע דיש
אוסלים והלכך נות לחסמיד מיהו נראה דדקא נעקוס הסד שלא היה מ
כלום אנל בעקוה השל בש ט יומר ונשאל שם כ־א פאה איגו *ישל
המקום לטע דלתה נסעשכה כשרה עפיל ) :נס( לכים וכהמ הלעבם
והלאיש מיהו נם 0זנ מהענניץ  pזוסלץ אלא מעהל גאשכולן דוקא תדע
ממאי לדין מע ק עליו לנתלם כלים נכ*ש והעסנל לא ניאל  7ץזה משס
דטץ דסומאה וססלס אינו טהג ניניש לא שייכא סכילה כלים סאידנא
כרש קין עיש ערל הש״ן )כע( סולקץ וטיל לנ מבץ טם שאץ ט

ודכי תשובה
איגו פקכל ©מאס לא יסדקו דנר ספקבל פופאה כמו לקמן ונפרס לפיד המשכטם יפקב והדברי סייס ©י׳ בדבריט ל)ן1נן
]ס׳ק ר©ו ומרז ולפיל נדק ד׳ חי[ כפפס כל הנקראים פפיינוס
בפסבר ספל מיס;
ס עי׳ מיו )צג( טקודז שיש בי ם־ סאד .אפי׳ מקוה שאץ שכסדטשט בספרים וכפרים הספוטם לנהרות יש פליהם ספק
ט © סאה פטנסים אצא פיי השקה עץ © תמצית ובאים בדיוק ספיד לש פרך הנסר כאשר יגביה ל1ס
הדי פזה נראה דשק ספיטס חסום רק מהנסר סקיסם
שיש כאן נ׳ טמוס של משריה סאה ^ל סתוס מזה לזה כשססיג או
מקוה שלם מיקרי ולא פיססל בשאיבה הרין כשם © : vnכ בודאי  pלסמוך לומר מליסס דץ מפיץ בפקום סטוגפ
)צד( ונד>יץ כל שהוא ,מיי־ נשי׳ח פרן מדי
חכל סי׳ לקולא כפגואר ) :צו( יכול לשזווב כל מה שימד .ליחן
ס׳ פל פה שפקפקו ל©ש שלא לש^נ נם כפפין נכהיג והטלה מזוכד .וכו׳ .אסנם נאט במ לדק נתן סאה ונפל סאה ©י׳
רץ דיס© הוא הריפ ססדאי שדקדק ממט מנרדכי בשמו דנם לקמן ספי׳ רד ובדבריט שם ]שק קכ׳ס[ ומיי׳ ©ש ר מו
בפ©ין יש למוש כנז׳-וכיץ שכל הפוסקים סלקו פליו ונם הפרדכי גדמ׳י סיים ספי ר בביאור דברי ^א שניס והפלס בסוןז דמיו
פל© שס ©כ אין להספיד בפפיין כס׳ ) :צה( כל שועא .פיי׳ נפקוס שהשקוהו בששרס אם נסס© ©ס שאורם ונספרב יסד
באהיס בשם פרז א©פ שהפפיין ©מד .אפכם פ*מ צ״פ ו»סנה ©ל להרארד דל דאם נססח פש© מים סמלים דנמסרז גם
ל©ס אתהו מפיין ומיי׳ נשויס נינה וורדים הספרדי סיא סירד מהכשרים וכו׳ ולק לס״ד הסשניז שהספיגי לכס) kס כד הראגיד
כנל די סי׳ נ׳ לפנץ המ©טס שבפצרים וסביבויוו פפייד מו ס דל סדאי שסוששז לדבריו דל פרל הד״ס ) :צז( הזם כשרינה
©כה © הסליל כשכרה דוד ©יון קפא סהומא זט׳ איר פשרשיא פיי׳ בארס ©ש בשם רגיט ירוסס והשן מ׳ק ©א ושי׳
פהנודס רהודא הפיפי*
הני מ©למי דפרס הוו פייי פירשיי שם נמצא ^ייז שאין פכוא נפשש שק ©ו ©ש ©ד שך אלו
לפפיטה © !rnפלו ©פיהן פן הסמס שהרי אין ©פרץ pרקפ ומיי׳ נשרת פשיב כהלכה ירד ש׳ ©ז ©ד פקוה שהיא ©©1ץ
כמפכא דארפא רק דבסל שהוא ש©»ץ ©ד פנצכצין ופולין מים אס ©סר לפל^ס לס ©ם הרנה פד שצאו הפיס לניס הסימן
ופל כרמט לומר ©גיס אלו פ©לפי דפרס או שאר נהרות דסמי׳ ולפלאות לס פד פ׳ סאה וסל^ נד׳ השן אא שק ©א מד
וכו׳ פרל הגורד ופיייש ©ד בשיי ד׳ וה׳ שלאמתו ופיל בלסס והאריך והפלס דסמקוה עמיה בלי סק«ק פרז רוסר ©5
סיק ©ד שכ׳ ספייד ססוס»זא וברמביס בדין הסופר בצד הנסר שמשכו כס׳ סאין באופן ששי רוב נשרים ©י׳׳ש ופיי׳ נסו׳׳ס
ובפקוס הביצץ ולא נתברר פד היכן נו^־א » קי ובצד סגהר וכתב שדה יהושס ש׳ י*ד ©ש נפנץ שני המקושת יסד גמי׳ בפירו שסי׳
שהסימנים להבחין ^ הם פי המ©ין שאם הם בוקפים דרך מי ה ם נקב »« שנ ופפט שוכלו להסס המקוה הא׳ שתפו
כניסה פלמפה למפלס ולא דרך צדדים הס © פ©ין נס אס » קנ ק« שנ ואחרי שמדפ זאת להיב הנ©צ מ1מנר )נצה
ספים מפלים כפין גלים )וופללפנארסדג( הס פי פ©ין  Pאס ימשס( הנ׳׳ל ר לאסר שיקו שני כפקיאוס לא׳ בא פפקויס
טבפים סט© פפקום ככיפה שה וס©דוס וכן הפיס היוצאים לאסר אתה יפים ער שפוד■ ©ס ולהשט לא בא אפי׳  rttoא•
מבין הסל©ם הם בלי ם»ן פי פ©ין ופוד © Pפניסתוסיס לאומטם אכן בפס !מסע ©ם ש(ורם לסוך אותה העקום שסי• בה ©ס
ו pיאים וססלל הוא שכל הטיפוס הנאים נץ הצד ד  pהמשכה
הפקוס הג׳ משך ר  ,וג׳ שפות דיןסדק שהי׳
©מלא נם
שם כ«ייד ה שן אא יש ס:מ נחל©כ סזשר
ופפפיןי אין לסמוך למןל ^פד שכם © מפין סד שתברר  tecsiוכי
פסל כלתם שם וסנה להלכה לפפנמ גם לד פרן ספססר לפשת נקב  pסני הפקואות 0פשנ והגס שלש*ו השן ©אס
מאוגיס לא פסלו © p r aאס דהייט © p rש אבל סנדיטסיע דיש לממיר גם כשיש נקב כססשנ אמנם  •poסס ©ד

ססשס

“ Tיי״*׳

יורה רעה הלטת מקאות רא סעיף טו

אלא כל שודא ’ אם נםלו ל תוכו) » ח( נ■ יוני ם סיס ש אוני ס ס סיווז ל־ש ש אנן נ נ לי .
)צט( ל״ש ") orrmל( במותו והגבמד והמים שבה נוםלין ממקומות הרבה ובן דעערה ?עדיות וכשכמיי
^אויו^ים סם
•מהצרצור ומטיל ממקומות הרבה לתובו) ס( או שזרקם ״בחפניו ואפילו נפלו בו
כלים או מג׳ מזה מעט ומזה מעט )לא( מ צ מיפין *בדיא שמתחיל מבלי ה שני עד שלא מ״נ פע וכמסמים
פסק מהכלי ראשון >ט 0נקא( אבל אם פםק הראשון קודם שהתחיל ה שני אק מצטרפיז ?rS ^2 1 2
ואם התחיל ה שני עד שלא פסק )הראשון( ח ק א מג׳ כלים האבל)ל (3מד׳ אין פצ**םיז totT /oT n
יבד״א שמארצעה אין מצטרפין שלא היה דעתו מתחלה ליתן כל דג׳ לוגק )קב( אבל
אם מתחלה היה דעתו ליתן כל )קנ( דג׳ לונין אפי׳ אם לא נ תן אלא מעט מעט מכפ ה
מזקא לוג מכל כלי אבל ניוהל מג• דלא מסי לוג לגל נל• לא מצסיפ' ובנולי נ’» ייסן« נפס לס•' והיארד( ק

 ' wמכ מ ה הפוסקיס ר שם במפנה

»  wתשובה

באר דיסוב

חכלוזה)וד ש בר■ י״־ו־
מ ל אנו וכשםנקים אחו■ »ז ם סש^יביס שאוגדם
»׳  c*pפוסלה « פאעה )ל( »ו » פ yס הס־ו נפסובל בו נשוסו
 n nדוכיד ניב מ ש ה ואת  mponושם לא כתב סשליכיס שאופים מלא
וסנביהן »סו המיס פבגגסהו פאזביס ופוסליס המקוה סססלה אס •ס בה
דשוםכים אל השניה פהמשכד עיי סילונות של נסרים ע-ש הםעם( עד
»יס ג׳ ציגץ אבל נשלא הגביה הכפס מ ן שהמיס סבנסוה  0* 1סמקוה
שחתסלא עדהנקב וסשם פשקה לחבויתה עד שתתסלא ושוב םנקים הברחה
» וממץ מסובייס לס לא מנשי שאובים ודץ וה הוא אפילו נסחא שלא
 mnmוםתסלאת עיי השנא־ כגיל וליחנאקדח ש לגרש דשץי ם־ק נדא וקייב
בכונה כל שבא נניי אדס ורב הנדו ודלא כהביח דמני כונה וא*ל »דש
לקמן סימ דהשואב מקדה דלא שמא מוזלו מהכלי שמוצ״אץ נו מים נ־לונץ וכסו שחסה בנודע כיהודה אך אם לא היו סי הבאר עסוקים אלא סרודדיס
ולא דיה כל נופו של אדם עולו■ בהם בהם בלי דום*ת שאובים דייתי חושש
למקוה אסל שאסלו מאלבמים סאה ר»לוה יקוב סגלי נשולא ואו לא יחשבו
סמים שאובץ ומה בגן סיס ע״ אדם אפיי ממילא פסול ייל דסאני הסם לבתחלה לדעת הראיה בכדאי .כד ואי דאי הסקוה בולו שאוב ודיר כא
גיון ושואב המיס מ!  0א*ג ודאי לא ניחא ליה שיפלו סמים לשם דהא להכשירו עיי הי מר י מ ק נס בזה מנאתי דעת הדא׳ה בשישה סקוטנת ייא
אדלבא שואג אוחס משם והוי ממילא וכסב הלבוש י א חקא כשזבק מעצמן שבתב שאין חיבור פשהר אלא פב״ם היינו פקד .לפקוח ולא סקוה ל  8ע ^
ממוך סכסוס *נקוה לא מיקלי סאוגין אבל אס סספן בידיו *דפ שהגסוש )הביאו ניב כפי׳ דים וכתב דהוא פאוד תפודי .ועיש בסים ד־א( אבל הכא
עדיץ מקצהו בסון המקוה הוי שאובץ ופ»לץ ובמעדד מלן גי שלא ידע מו כ ד א דא ששיהר דשאוכץ תהלה כםע  pושוב נבעו להסקוד אינו ענץ
מאן נינסו ייא אלו ול־נ שמובל׳ הלוקח הוא שג׳ ססס בידים ממט נלאה ליעיל .ומ׳ם דם דיכא שחוס־ו אליו יחדו היינו שהפקוד סלא שאובים ורצו*.
עדנלא שאעיח  t oהעלוהו כיק שיצאו מנים ממנו עיי סחימס פו^י ם לחכר־ו אל הםעיין תם הפעיין אינו עסוק ר א ס דו דר א־בא ב• סברות הוארה
לאיסור בודאי יש לונדף נס סבוית רכיט ירוחם נשכש׳ן■ הניל( ולאמו־ אןי
0מ»ןה ערל )לא( מצשדפץ וג׳ לשיי ו ע ר ה בעיק לוג עגל כלי אנל
»«ס מלוג לא )לב( מד׳ אפילו נפל מגולם יסד שהלי אץ מניע לוג בסקור הדל אץ חשש כלל עביר עישן > :שו< » ל אס מ ק הראשון .ןע׳
בתשובת חחם סושי־ פיס ר ש־ז»־ב אחו־ דקשה לו ופיך רני נופית שבסקוד.
דשסקו ר מי ם שיה ם־ש נע■ לונץסים ששובץ בג׳ כלים ששסק אמי עד שלא החודל השני שאינם שופלוח ודשיב דייל הטפא נרולד שדיא הפקוד שבחובו
זעו נפשיות הוא הסתבו־ם עושר * .ת ם כלי א׳ וששוש ובבלי שוע־ שיש בתוכו נ׳ תוכיות העשרות לקבלה וששך פפט לפקוד שאץ פשניח אי שסק תקי א׳

דרכי תשובה
המידס חית־ סי־ רייב דאק לחוש כ׳כ להספיד כהשיך סרכ
המירה מקב כשסה׳ע מזי פיי־ש ) :צח( ג׳ לוגץ טיס ש או ^.
מיי עדולי סכרה מחל ם״־! כע שנסססק במקוה שגססל צדי
גי לוגק אי ^מ־ינן דכל מצם נסהסכו להיוס כשאורן מסש ונ*מ
אם נמ!ו נ׳ לונק פי^סן הפיס לפקוה חסר שיפסלו אוסה או
אפריק דאין פוסלין אלא לפי חשרן שיפור הפדופפ שאורן
»הס וסל®! והפלה  p xדפק הרפרן היא  pשטלם נחכסט
ל ח ^ נין אבל יחיד הוא סה וכל כראשינים לא בדל כן
נדב ממפין להקל שאין פשפרין לפסול אלא ל® חשבון הפדופפ
פיי*ש ) :צט( לא שנא ט ח ט כ ט תו .פיי׳ גאהיס בשש ס ח
לאפי׳ ^ א בכוגה »מ! וסיי׳ בש׳ימ אבקח רוכל למק כסי סי׳
בדא פ ח ס שהי׳ מל הפקוה אשר מני״ז שאם xל®סלו פמפם
שמכבסין גו הבלנים אס המייס ופים הטפפים פהמדיש חשיר
שאונק כדאפיי׳ » סני׳ בזה הסוחס ל« כסוצא וט׳ והפלה
 ptoבפיס הטפפיס פהבנריס
להסיר מכפה סבפגיס א׳
ג׳ אנין והוי ססיקא דרבק ת׳ לוגק הוי רק דרבק כפיס
0הרי*ק וגס סאון ל» 0שפא נחסוז הפיס פארבפיס סאה
ו 0א(ום הנכרי » qrרון שספפיק פקלח למש ולפה ינמיס
מכדי ••״' pכדי ל^ודל אס ישראל וגם ששלנמין מלהממוייים
ש«ח מפיין עיי׳־ש ; .ק! או שזרקם מ »יי .א מ
הים פמנמה הפסלק אס המיס )פהפקוה( להצדדיס ונפשנו

פפט ג׳ אנץ להפקיה )החסרה( מז כמי .הי׳ ®לש המיס
ומרי® רדיו והבריא פן הפקוה לצדה ונפשנו » » 1ג׳ אנין
הרי אא ®סלץ פסל .ופייד נפנק דלא מי הפמ ה ודפי
)קא(אכל אם ששק הדאשק קודם שהתחיל השני .מיי׳ בפס׳׳ס
כדק ס־ז נרש פס®׳ חתים ופיי־ סה בראיר הגסא בשם
הראסד דדוקא בב׳ או נ׳ כלים אין פצפדפין אס הפסיק אבל
בכלי א־ רן קי ונץ ק־ פצפרפין אן■ סה אם הקא רק מ׳׳ס
או אפי׳ רוהר פצסר^ן פיי׳ נדש בשו״ה רפ*ן מיו״ד סי׳ נדב
אוס נ׳ וכן נשרה חשורס !די פה״ק סי׳ מדה נד*ה ^ישיס
וט׳ ופיי׳ ברברץ ב«״ס סשודס שיי סהדיס כד׳ ציז שהפלה
דקיי״ל כהראנ׳ד ובכלי א׳ אפי׳ הפסיק 0פ פהני רק שצרין■
שיהי׳ בכלי א׳ ®אס כסיפור סוכל להריק נם בפ׳׳א בלי »pM
פיי־ש ) :קב( אבל אם סחזזלה הי׳ דעתו ליתן כל הג׳ לונק.
וט׳ פיי׳ נדן־ כדק פיס ח® סי׳ הפשנה בדי׳א שלא נסכוון
לרנוח וט׳ אבל הרפסם סי׳ נמסק נמשהוא פסיל אוסן פיס
^ בי ס למןוה הס סל ומס לדבוס ® הפר^ה שיסי׳ ס סיס
נ «0י ולא יחסר פ׳׳י  rrinooשיפנא נו ו 0כ בסל »ידפ
סי״ס ובלחם סיק י ס ר שיש למאדר ^ xי כסירושיס:
)קג( הג׳ לוגץ ,מיי* בס׳ למון נמס  p xרד דלד הדשסא
שגל שנוסן בטנה מאזרן( ונראה ד ^  nsoשמקי בשסא 6!0
סנה איט פצפקז ור מי אדס סכל א׳ נסנרן לימן נ׳ אנק
ונסס

באר ״יי'

זרה דעה הלטת מקואות רא סעיף טו טז ITr

י׳® י כלים עד שהשלים לג׳ לוגין פסול  :הגה ואם מנביר ג׳ לוגין בידו 0דנ)לג( קיקמ או ) ק ד( שנמזו פרוגלי בהפס
׳•
 ”bttoוי^*ס כשר)פוי( וי׳א דמלי הבהפה כדין רגל אדם ובשניק איט נשיי אלא בהפביר מל גבי קריקפ להוי כהפשכה אבל לא מס« ) tn

ס'בדפר,ואוס(ופ׳לבם'פןזססמע«ל*» ט ז ״ה םפוג)נך (.שכלועיןכו )  ( pג׳ לונין וכ שנפל לטקוה
ממשגה י׳ ס ו נתערכו דשים הכלועין עם טי ד»כךה וכן דלי שפיו צר וכו נ׳ לוגי( מים שאוכין ונפל
לטקוה ולא יצאו כל הטים שכתוכו אלא נתערכו עם טי ה ט ^ ה לא פסלוהו שלא אטרו
״’®״' ״*י אלא ג׳ לוגיז שנפלו ונתערכו כולם עם טי הטקיה :יז ) סז ( ״טים שאובין שהיו
יייד ־«־ וכני ) ל ד( ) ק ח ( כצד־דשקוה אעיפ ש הטי םנוגעי םכ טי הנצ ץה לא פסלוהו :י ח ״שתי כריכות V
לטעלהטזו וכותל כיניהן ואחד ט הן טל א ה טי ם כשרים♦ והכרתה פל א ה ש או כין) ס ט( ונקב
.
, ,
אלא נשאץ בנפלים
ט׳ םאה )*עי׳ פסות עמ׳ קאס דאם יש ט ע׳ סאה לעולם איגו »סצ(

*תחי תשובה

באר היטב

____

הפרע לבל נלי ) :לג( פרקוג פלא הגבים כטים מע׳ג הקגקע אלא סטפיכס ע*נ
rp־ oשהואיל ה*ני כיון *הכלי גדול מוגו*םם וו « לי • ו»ה
קרקע מטטוס וס נטקוס וה עד סטקוה או עמלי בסטס אע*פ סלא סי»ם«
 nקל»ןנ וכסנ הפ׳א דט׳ש מדא ונשנמם אים נשל א <4בסעניד ונר סיירי אם כל העקום נעשש  pעיש )לד( בצו .אבל אם סיו סשאוביס

ו ד כי ת שוכה
ונסט כל א׳ לוג ופחצה צ־פ לד הפור אי פ5סק« פגס  7ס״ ש:
)קד( או שגת» מרגלי ב ה ם ה בשד .כ־ בגחלי מסרס  0ץא
כמן ס׳ הייט »הזו פנהר או פנןס לפיכן פיס הפולים פגלגל
שהבהמה פסבנס ל«1ו ונפשם לפקוס Dריס בלי שום
פקסוק מדל ולא ®פסי ®׳ש בלשוט בלי שוס סקשק והלא סיני׳
ובי־ כ׳ רביט סרנדא סס ויא דרגלי הבספס כדת תל אדה
ובשניהם אין כשר אלא בפפביר למי כספ»ס אבל לא במ«
^ ל הרס״א וכק ללא מיידי בגיס במממו פל הקרקס רק פ*י
הגלגל שהבהמה פסבבס אומו ברגלי׳ ומי כדק תל אדם ואין
כמי לד מ*א כט׳ ל^כ איך ד שמא כשר גלי פקשק :
סעי׳ טית )קה( שבלועץ מ ג׳ לוגץ .מיי מ׳׳ס ד ד א )להג׳
י
הפקוה בלבינים ששח כפה יפיס בפיה הפטנסיס בכלים וגלפו
פי שאו^ הרבה וסשב השיאל בהכניס פי גגמים לא 1מ המהןס
דלפא יפברו פפל*פ שימור כגישה מדם ימלאו >ר סאה דפלפו
כדי הכבישה ג׳ לוגק פיס שאו  pרופשל הפקוה והמלה לאין למש
6ה פלן3ק פייי^ש ) :קו( ג׳ לוגץ .וג׳ ליק שפוסקי אס המקוה
הייט אם יהיו של מים מלס אבל אם מ׳ נ׳ לוגץ •יוסר קירמב
אין סוסלץ ואן :שנשל לסוכן קורפב סלב ^ יין לק וה^ים לג׳
לונק ופראיק מראה פיס ל<ת סושלק כיון שהם ססרים וכן אם
היו ג׳ ליגק פיס בשלימוס ונשל קורמב  )0יין למכן ושינה ^איהן
אק מסלק בפסני• פקואוס וכש היפסם והראסל והראיש מיי׳
להלן בספי׳ ד ג ופיי׳ בס׳ חיסר לסהרה)לסגדג פסר*ם פהאר־
ניספאשליא דל( כלל ב׳ ספי׳ רד נדש סה וביאר בד׳ כשיסרןם
בארוכה ^ א דאם נשלו להונו ק לק חצי לוג שלא שינס מראה
ההים דשוסלץ ואם נספרג יוסר מחצי לוג ק חזק מד שהררן
לסזיג בו פיה ד כ וסברכי׳ מליו בשדג אק פוסלק ואם היק רשוי
ואין ד ^ למזוג בו הרבה מים דכ ופברכין פליו )בשמרובוס מים
כזה( שהכל י א דשוסלין כאן רלא סיקרי מוד ספרא מזיגא ריא
ד^ שנתת מפס יץ בהמיס אן« שלק זה אלא קיזסא נמלסא
אס הפנןה ויא ת כ טג 5דש נ׳
ו מ « ת שהכל גדס איט
לוגץ מיס ונשל למט  rאסילי מי ק שאיט נתש רכ ?מסם
שמכרנק מליו גשדג אז סראה נמים שו^ים הפקוס מייש :

ס עי׳ י ה )קז( טי ם שאובים ש הז מ ד הסקוזג פי׳י׳ באמם
בשם הש׳ך וכשהיו השאובים באפצפ מסליםאס
מגקוס ועיי׳ בדטל מרבבה }«לשל פל זה וסימ סיים והדין חן
אמס ומשרש בדפסם ובשי׳ הפשטוס שי׳ הפפם דנשהם באמצע
מיקרי גמלו למך המקוה פדל ומיי׳ מחל־ פסרס בנסל כדק 0
מזולק מיז ורמסו דנרש סדפדס דכשהשאוב-ן באמצע מינו באמצע
ממש שסמים מקיפין אומ מכל צד וכפ׳׳ש הביי דסרמדם למד
 pזה מאביק והגס מי באמצע ממש מיייש ומיי׳  onbם*ק
צ*ס שד לניש הרסב׳ם דמו פאוגים באמצע )מיט גסחסיס הפקוס(
שוהליס אס ספקוה ומשמה מאטט דאה סשאוסס באמצע אשי׳
 ^ pי אינה  pכשאר שאגיס שמהלי׳ בג׳ לוני] אבל בדי
סביא פי׳ הרל1ש וסדש דאס סאביק שמא bי באמצע שסל

ססאקש דל( סי נול מ*ד השאלס שננו משום שכל מי ה6מנםי ניזיים מליו ולשייז 6םי׳ 6יט מרוזיק ג׳
ל׳ ^נין שש! כל המקים רש למש לזה לפמדד פדל ]^ 00bלם
שייש) :קח( בצד ה מןזיג מיי׳ בסיס הרחם חידד סי׳ »נ
אם למהול  bספקוס כרי מה שנפש המדרטה  pifoשנקביה
מים ומ׳׳ש נזה נ ש ד ע סעי׳ ת » p t oצד המקוס אק שם4ן
איסה ייל דפיידי דהפקיס אי» פמגרוס להבלי זמהיז סמלה שם
להסיר ש מ סהנס שה לפסשה כיון דהפדתוה סס  o bשפקב^ס
אסור להיוס בסון כביה קיסל בשמנו הסבילה משהו שון :המובלה
ופשפרוהי׳ ואין להסיר מסמם השקה לשאר ש מקום דהא ר
הש׳׳ך סס היק דז דלפק הון  ’bלא מהט שבור למקוהנשיס
ושכיח זה בכלה גספחסי׳ אחכוס והרי הצריכו נסי׳ קצים ספי׳
ש שמפוד אשס והראה שלא יהי׳ פגמחסי׳ מך לשם ופי יוכל
לראוס ב מן המיס שלא יהי׳ משפחסי׳ סון העדרנוס ומון הניס
קיסל פיי־ס:
סעי׳ ייח )קט( תקב ביני מ 4שי׳ נשויס אאמרר ^י ספארס
~ ^ כ י ב כיד פי,יה »עשס ט*■ מונה אק
מ ק סבלא סרונסס ^יק שנצ שעמזיק כל אודן ורוהב סקדקמ
ולא הכשירו *סה פה&5ונין שש בחססי® קודם שסטה האבן
ולהגביה סאק אי אפשר שצדכין למציא מצאוה מיבם פל וס
ושלשל שם בסך הלכה דסמיי ייס סס בשש בחכוה » ^מלס
מוס וטסל ניטסם וא׳ ^6ס שס כשיים ומרסס  p t tומקב
יש מני הנקב ג׳ לונק שם שאונין פמלס ו מג tp
דני »

שסנשיח

יורה דעה הרפת מ pאות רא סעיף  ITיט כ כא טו

כאד הגולה

כמה )*פמזששהכליכת

>קי< ביניהם אם יש בנגד )לס( הנקב ג־ לוגין מים ש^יכין נפסלה.
יהא כנסב מהיה בו ג־ לוניץ אחד ״(מג׳ מאות ועשרים לבריכה  :י ט =כי מקואות
שאק כשום אחת מהן מ׳ סאה ונפל לזו לוג ומחצה ולזו לוג ומחצה ונתערבו כ׳ המכץאות
הרי ^ ו בז«־ים ספני שלא נ קי א על אחד מהם שם פסול אכל מ ^ ה שאין בו ם׳ סאה
שנפלו לתוכן ג־ לונין מים שאובין וארדב נחלק ל שדם וריבה מים בשדים על כל אחד
מהם הרי אלו פ « לין :כ ’כור שהוא מלא מים שאוכים)* )היא( והאמה )סיב( נכנסת הת>ךם(  Sנ«
פרק ה׳ מימנה
לו ויוצאה ממנו לעולם הוא)לו( כפכצלו)סיב( עד שיתח שב שלא )לי( נש^י־ו מהשאוכים רפ״נדמקיאוהובד
•ישי נ  c eממשנה
שהיו ככור ג׳ לוגין :כ א ימסוה שנ«ל לתוכו מים שאובים ונפסל ואחיב ריבה עליו
נ׳ פ״נ למקואוה
מים בשרים עד שנמצאו הכשרים מ׳ סאה הד־ וצא כפסולו )  ( r pעד שיצאו כל המים )*פי׳ של מי
נשיים לאילו מי
שהיו כתוכו דפוצזו השאובים פחות מג׳ לונין יוכן אם עשה סקוה שי ש בו מ׳ סאה סנניץ אפילו נל
מים כשרים ועירבו עם המקוה הזה הפסול טהרו אלו את אלו )וה׳׳ה גממין פל שהו* 6זמשיו שהוא ממהרים אס
של פ־ שפהשפיגץ
היא םפ)ךס לונץ
לפי חסני] ?סא9
ד קגץ והקב ד׳
לונץ נמצא אפו
פש״ן הוא נ׳ לינץ
ני ניא נדן הוא

השאוגים כולפיל
י״א וכל׳לקמן גסנ״ס ד פס »מ»ה ג■ דפרס נ ה שם וגלדק הםפ0מ הפמקים

בא• היסב
»אי*נ ^ • ם אס המקוה מ^ל סרה ש״ך )לס( הנק^ פירוש אם מנליק
ישמקוה כשר הסר נ■ לוגץ ובימסון מקוה של מים שאובים דש נקגגמליק
שמשם זבים המים לססמון וכיש אם הוא להיפך ^ ו ל פ-ז )לו( בפסולו
ומייל• שאין באמה מי סאה לאל״נ הלי הבול נמהל בהשקה .נדן יל« נשארו
כסב הנדן משמנג שהמים הצפים דוצאים משם לא נפשוב אוסם כולם P
הראשונים והיינו )ילואיהן אלא לפי השנון המים שהה בבול והמים היוללים
בהונו הם יוצאים דהיינו אם מי האמה הס מרונץ ידכ לפי הנמק כנק
שיש במל מ׳ לונץ ומי האמה ין־כ לינץ יצאו פ׳ לונץ סשנינן שיצאו
ונהאמס ני יזלקים דה״נו ס׳ לונץ ומי המר יצאו כ׳ 6בץ ונשארו ר לונץ
>הלאנ Tנסב ויש לשננל מסצה »! מפצה נמצא הוא להקל ונשמי הבול הם

מי הנול ולא נשאלו לק
מלובץ א־כ לפי השמןיצאו ע לונץ
ע לונץ וממצה על מפצה לא לאו לק פ׳ לונין ונשאלו פי לונץ
ונראהואזליק סכא והכא למופלא וידה מ־ש הכא דפשניק למים הצפים
דוצאים לפי השמן ולקוק סשבינן לכלהפסולים שהם צפים דוצאים
פסלה הפם נילהו כשלים ובני לונץ ^ ב ץ הוא לאיפ^ו ומן
הלין הד סגי לשמר בכלי נממן עו נ׳ לונץ אלא ולממלא מני בכלי
לואין שלא •צאו לק המים
מילואו מול והיינו מ׳ מ1ה וסלכן
שנפסלו ולא פשננלינן לפי סשמן לומר שיצאו גינ מי הנשמים הכשרים
שילדו לננון< אבל הכא המיס שבבור מססלס ^ שאובץ היו והלכן לא סני
לומל כשיצאו רה הלבה כנש שהיה נטל שכל מה שהיה נ טל לאו אלא

דרכי תשובה
של מ׳ סאה או ממיין אז מהרו משקה^ .״ש פור 5גדמ שם
דדוקא שהאמה מוברח בהשקס אבל בפרוצה דדך ומילה ^ושר
דאינה פמסרח והניח בצ*פ פיי״ש ) :ק*ב( גבנסית לו .פיי׳
בשו־ח פבי*פ מ*נ סי׳ נרא במיסנק המעיין בהת נמשכים לפקוה
ובדרך ההמשכה הי• כלים שהפים נכנסו ב » ויצאו מהם דרך
ב־ נקבים זה כנגד זה לפעלה ^ סה הקלי ולפפה מהנקבים
היו ממזיקים מים לא מיקרי ג^וגין אלא הטיס ^1סה מהנקבים
אבל פס שלפפלס שנכמ בנקב זה דוצא בזה לא הוי שאובה
והלבוה
שאיט במלל הכלי והא ד»ן יבת״ שהוא מלא מים
נכנסס לי יוצאה וכר הייט לגט עים שבבור שהס שאו  pאבל
בדיד וכו׳ אפנדי שעבדו אלו סעיס על מים שבמטוס שהםשאו p
אין ®סלים הסבילה שהם עצמם לא היו teו  pמעולם פכ ^
עיייש ועיי׳ בס׳ לב  pנסע נדק ם־א פס שפלסל על דברת ועיי
בשרם טדע טסודא ם»א סידד הי׳ קל־מ עיי׳ש ' )סיג( עד״
סדתוד«ב .עיי* באט׳ס גשם pj״ סיק טו האיך יסמשב ועיי׳
בפת כדק אב ועיי• מיס סל זס במ*פ מבא ם־ק ליא ובלמם
ס*ק ציה וגם׳ ^גון »ס נדק נדב «ייש:
סעי׳ כ*א > (TPעד  nHtvכל ד!םים שהיו ביתובו.

שססזדז מל האק פלממלה פימ הרי נסשלו מממה מצווגין פתימ
ה 6ק תלי ספק יש נקבים גהאבן ויש סמס הנקבים נ׳ לוגין
שואבים והנם שהשיך כ׳ סס נסיק נ׳ג ח־וקא אם יש בטליונה
פחוס ®ע׳ סאה אבל אס כי׳ בעליונה פ׳ פאס כל מים שבפילס
לא יססציה דא המה לנרי! יי ח שכל העים הבא ם להפ^ס » הולכים
דרן־ הפקוס שסמס כאבן וטק שהי׳ שס ג׳ לינץ שאו  pהדי כל
הפיס מאים למולם ^ ו ל וכמבואר להלן בסמי׳ כ׳ בשץ■ ס*ק
 nויצס להסיר ^ ט׳ פיבוי האבן של הרצפה ג׳ פס«ם אך
זהו אינו שכיח 5דהי׳ עוביו דכ ופלפל והאריך שם והעלסלהספיר
והביא פפשה רב גדול וצדק א׳ פרה אפרים פישל דל אבד*ק
»אfoם )מסלפידי החנ^ס דל( שפשו בעירו פקוה סו שלא הכ!ורו
כפים »ןחס כרצפה וסא לא הי׳ בביחו אז וכשבא לביסו צוה
למשוס נקב גדול וש»ו נ « הרגה מלב ^ נ ס עד שי»3ו שנשתנה
מ ר צורס המים שחמס האק ל^ב אפכת &וואסו קדם פפירסו
ביקש ^קן ולהגביה האגן כדי «וכלו להכשיר הפיס מזחתתכיאוי
גלי » ק וק נעשה עייש ) :סי( ב-ניתס עיי׳ מ ד ס נבא ע ק
כ׳׳ע שפי שאפי׳ בסמסמה וסש ^ ו נ ה ופיירי שהכשרים פמוחים
נראה שהוא ה מו מ ס הנוד אבל פסוח
פנדס יפישיי
מק אינו פוסל והניח בציע;
ודוקא «צאו  pMtoאבל סא לא ממי
סעי* כ* )קיא( והומה נ מ ס ת לו .עיי׳ 3נדו כדק ^א ובס׳ נ1נ«מ הברזא להוציא » מ קשימיי שש׳ גו בס^ה ופשפויות■
נדע בגבא כדק ל׳ ד ^ אפס היינו פי גשמים שיך סיק ח מ «  vratoוטב מחלי סהרה גנבא ס׳ק ליג
שאין בסס מ׳ סאה ולק איק כשאובין לננסרן בהשקה אבל אמה
בשם הסכמם האסחטס עוייש:

המי׳

באר ת־י*ה

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיו« כא כב כג

ו יסנה "ספרק נ' אלא  v» d> p t oכמי םנהיליי ל״יל(•• כ ב )מטו( יה*ה )לח( המקוה חסר ג* לוגין וכפלו לו
דפקואמ• ונסגודס
 crao) 0<ppcp nmopנ* לונין )רף( מים שאובים לעולם הוא בפסולו עד ש־רכה עליז טי נשסים
)*פ״ נשפנולמים שילזטפו עליו מים בשרים עד כדי שנשעד שנפלו עליו *במלואן דדא שון ועוד )קיח(
»  rני סחלהועוד
דני מופז נד* שהמים הבאים עלע ת הין את המים שבתובו ומוציאין אותן .דדה הטקוה פחות ואפילו
למפפ»,נ׳ לונץ
סנמיס ק.ורטוב )קיט( ונפלו עליו מים שאובין פ ת ת מג־ לונין והשלימורע לא)לס( פסלוהו ולא
וא^ עלפ*
עצפץ דויאץ אן הב שיתהו ביצד הרי הוא בפשולו עד ש  Tדו עליו טי גשמים או שישטפו בשיעור המים
הנול ומסינים הם
קהרא^נ״מפסלי שהיה חסר .נפלו עליו טי גשמים כשיעודן ה*ז בשר היה חסר אפילו ^ ר טוב ונפלו
י פ נ ק מן הנשיים לתוכו נ׳ לונין מים פסלודד והרי ד\א בפש־לו עד שיצא מ ^pו מילואו ועוד ; מ® וחק6
שיוידים (qa3
ז מפנה ה׳ פיק ז׳ מ׳ לוני! שאובק פכשרינן נכהאי טונא אבל אם היסה טלהשאונה א^לו ;  pפליה פד!דלאו כד מילזאס ועוד לא מהני אלא
ומקואוא ונה־ק ® pjsjכפים היוצאקלסי פרן הכשדס והפמליה )ביי מסכיאסד( • כ ג איןנ *לוגין םו סליז) קכ( א(וכ
זנ״פ למרס שס
נפלה ד וש*ס יהיו של מים ומראידט מראה מים לפיכך ג* לוגין מים שנפל לתוכן יין
באר הי ס ב
)לס( המקוה ,נשב
לעולם איוייק דלפי הפנץ •צאו נ־נ מי האמה פסל
הש״ן ומ״י• נמקהן  Dj*teמהזקה י ק ע׳ סאה הלנן ^ • לן שהודם ה^!ם
עלמ מסץ > rtמדם שנהוט אנל אס היחה מסוקס •והי >0ה אפכי
שטאיו שם הורס שנפקלו והמים הנו^ם מ 4ו נ*נ ונוא האגודה מנאן
ידה נ־ל נשמגקץ מקוה מפסל »׳ לינץ ורס שאונץ אם •וראו ומום m t
•מוי מסה שידה ט נשעה שנפלו להוט הג׳ לונק שהוא נשי אגל לא יידהי

רגמו• שגהגו  pושמא יש לסנק גץ ■צאו המיס מ»(ליו  p iסינא פולו
והוציאו ממם ודמוי למני לגוס• להנשייו אם לא שהוציאו נל סמים דגנט
המר,וה נסדידם או נטל או •גקנו הכל^ס סוזלץ ט לגסלו מסולס כל•
רש סהולו 0ממ»ן  H1<1נמשל מ לוגןן ודם שאונץ והאלינו גייזמיו ולא
ומיל Dמ•> qר נהג־ה »לסו פסלוהו ומפממ
לא•)!• לטס טהנ^ס p
מדגלי הממגל  p 7יוילוק נץ מןס נשלים או ממאיס נכל מנין » 1mמג׳

דרכי תשוכה
ם^ןי' כיב )מטו( היד.ד&כןה חסר נ׳ לוגץ .מיי׳ באה׳ס כדין
ליס נשם מדן כדק דז והלמן נשיך שב׳
ודנסי לפני רטסי להכשזז אם לא ומצילה וכר ל1א להניט ונם•
שטלי דוד סל הירד סה מיה שפיר ש^ל ודנתי לפני רנויןי אם
אפשר להכשירו וכר ודם ) :קטז( ג׳ ^וגץ .סיי׳ נאידס נדר ,ליס
נשם מדן סיר ,ניז ופיי׳ נשויס נפש סי׳ ידד סי* נדז במר,וה
ששפט עימי׳ ככלי שליפה בלסי פטר,נס ואיכא חשס שנשפך מפרה
נ* לונק^מים ^נין ול^א ללר\ס המר,ו 0שלא ה 6י ג׳ צוגק מים דסמ« נינ;ממיס מל1ס דזסיס אח סיאשביס דהלא ססלור סס
סלדנין והורס הרב השואל לשפוך המר,וה ביס  i f mנדפ שיצא בדמיא חש דור,א נג׳ ליגץ אנל בסל שאוב מחשנץ כמים
פילואו פם דכשר כמטאר בשץ־ נדר n ,סה וגם פמם דמפיק היוצאים לפי פ< 7ונשיך ביס סיקרו ורז דאם כבור איטפחזיק
כוא ובשפכ*ס סמטנן דפסיק אינו סוכל  p t oיכאדך וסלסל יותר סמנינן דהפים כבאים דוסים אה הראשנים אנל אס הוא
והפלס דאין לסמיך ולפשוה סה רר ,יוסר פהראוי לככשירה פיי מסדר ,יותר אפשר ששארושם כשם שנפסלו ■איב נגאן דבל
חלב לשמת מראיתהנשאר נהקצה שאונין ]פיי׳ לכלן סיק קליפ המיס הולר׳ בדרן זה אץ נסשן סל סברא שסמים סרל^טם
וכדק קרא קכיב[ אונם תשש למוציא לפז מל אומן הפטלות פד דושם ש המשק ושב ^ניי לשלמי קססדס ושט הגאוטם סכל
הנה פ״כ א-א נפשות פוד מאופס נדיפנד פי״ש ואולם פסמ!שש פודים דאם כשם כנשפטם מארגז פזלים צריבי׳ לשבור וסיייש
למוציא לעז בפטלת פר,וה בבר ניאיט נזה בדינת־ש נמר,ופוס פוד בטס יצתר ,שב׳ ראם חצים לסיןן שסי׳ המר\ס בשר נלי
רסס דל״ש בפקוה כשמתר,ט פסה פצהירת מוציא לפז פל מ־אשוטם »י,שק נסק לפשות נאד רשג שהי־ ש הממיין מרובה ודוג מד
וכנר טארט זה נשרת ממדא סלק ד סי׳ ד טיג פפפים פיייש פס ששוסכץ לסוכה פהר,אםסיין ואז נאמר דמל פעם שסלן
ופיי׳ נשוית פפק באלה )להנהיצ פהארניספא^יא דל( תיויד סי׳ למפלס פי דשקוז כפים כולן חב ש כמשין ונמהר שפוס
אותה שב׳ נדט׳ והמשכה שד שי״ש מש ופיי־ נשר׳נז מהרשים ודג סי׳ רמש
ס־ פ־ד מר,וס שנפלו מפמ 'סיס שאוטם נפת
ניב שלכל כיומ־ אץ כאן רק ספק נ* לונק שכנר ס הרסדא שש סה ]ומיי׳ לר,מן ספי* ליו )פיק קסיז( נדנרי רטט הדיח
להקל מפטם ס׳ דרבנן וכיש נמפיץ דאיכא נדס והפלה לכר,ל ו^סש ש׳ ומפר ,שאלה סה[ ) :קיט( ת 6א עליו ם*ם שזטבים
פיייש • ) (f'pסיס שאוב־ם .פיי־ נשויס פכרזדס מיג סי־ קליג פחות סג׳ אנק לא שפמדו וכר .ולדפס המניס אס היי
באדם שהפיל מי רגלים לער,וה פתוס פג* לוגץ וגשלם נזה שיפור שס שפאיס בל שחסני » pנץה יושי מר^רסב שהוא
ג* לוגץ שאוטן אם כרד דינים כשאוטם והפלס לסמל דפ׳׳מ דינר פשלה אא־כ תה מליו אוזיב ש ם«ניס לנס שק
קיא:
הוי הווייתו פ*י דנר הפר,כ׳מ שמא האדם ומייש פוד נהרה
פמו הפחנר אם מיד נ»פונז פוסלץ כפקוה כדין ש6ו  pפפימשיכ סעי׳ כיג ) מ ( \א*כ יהיו של ס־ם וטראיק םיב 4סיי׳
נש׳ לגצון»פפ נדק  rpדסייט ג׳ אגיןשם
הרפרס סיי מהל• טומאת אדם הל־ ט דנהמה לא הוי סולדות
כפים והוי בס; סירוס עייים ואזה מיד מהמס צ*ע ) :קיח( בא צימןז 0ל 3מפשק נשן« הספיןי ואם חסד שמע אין ^
שהם־ם הבאים עליו חדדם את הסיס שבתוכו .פיי׳ בשיח משלימם אשג שהבל מלאה שם ונם ט לוגץ של שם סנשאי
שואל ומשיב מהדורא ד ידג סי׳ ר ה נדד פיןוס להשאלה איי׳
לקמן נסמי׳ ס׳ סיר! ,דס[ והביא פשעי׳ ר׳ג סה שהמים הבאדם
דומים אס ^ ז ר ס ומוציאים אותם פייש אמנה רניט דל נפל
שלית דברי גדים נדפס שם נשד׳יו 0י< שלהטו )כד׳ רד( יסונסו
טס יצחק
)כייט כפו ^ ש ( ומפס להספידנזה וסיי
)להג׳ מלטב דל(*מ*נ פידד בד׳ רז כסלסל סס באורן וגם הטא
מדברי כרב השאל והקשה #ל ראיית הגאק ^ ומשיב מק־

פ׳י

לרה דעה הלמת מקואות רא סעיף כג כד

פ5ז ־“יי״*

) קנ א( והרי ) »( םראיהן )קכב( מדאה ) קכ ס יין שנפלו מ ^ ה לא » לו חו וכן נ׳ לוגין  KW W! nג׳
חסרים כל שהוא שנפל לוזובן מעם חלב וה שאסווזו לג׳ לונין ונפלו לנ מוה חסר לא »םידה דיבי >ישי
פסלוהו :כ ר )סכר("מי כבשים ומי שלקות )סכה( וחמד שלא החמיץ וכן *םי)״א(
פוסלין המקוה בג׳ לונץ .יאבל כל )  •m v c a pהמשסין ומי פירות ומודיים ותמו־ משהזעןיץ סז »ow»(>CB
שס וס־פ י שם

באר היסב
לינץ *ל »יםלץ המקוה מזמן הראביד והריס ח־לא כהרמנ״ס דמסלק
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נקוה יר «יה
אם מו י »לאיו פסלוהו יפשדז סיא פכיל נ־י ואפילו ים נמפיה

* 6ן) :מ( מראיהן .ומבואר גהיא־ם דדיקא סלא סיט מלאה המקוה אנל ונפהט מיאיו אפיל .סין

)פא(

 Mוק נהדפת »י« > n

ו ד כי ת שוב ה
גדי קורסב פל יץ וט׳ לא סש־גי מים ל»ין פאוגין מיי׳ש פה רעיי׳ בשויס אבני סר )להנהיצ פסאכאמשוב דל( סיב מירד סי׳
רפיא בדבר פ ^! שסכשירוה מהונ להנצל פסשש p^o
'
׳
יי
’
י'
בסלב-הרבה מד שנס אסר שמלו הפיס וטבלו בו נשים היו הפיס
לק ממש כסלב ופבלו או Dיס כ»י׳ במראה סלב ורצו לספון־
גי' לוגי! ומרה א* לימן דם גהפס לסוך מדם שי 5מנס למראה דם זא׳ הפודים דבממיץ איט פוסל שיטי מראה והאריך שם גפל»ל בדברי
דץ פפיץ
פקפק ומדג! סיכא פם כשם המסקה כר^י גמטם ון( גי ממרא הרא«טם מכיו הפלה לססמיר  pfeלהקל וצספוך
»ינא איקרי וכר וכיון שאינו נשסנה לפר^ יין ממש דפה השואל לקילא ספניט רש להספיר כד׳ הפנמטה ^קג והורה להנשים
להפידר והשיב ודפה ראיוס ה ^ והסוכר להספיר והפלה דבכל שסבלו בהיוסס במראה סלב שט־יכץ סבילה מוד הפפם פיייש:
דבר לס שפהפרב וגנשגס הפראה  Aנקרא הסיס סל מנו להה ) 7סבב( סראה >ץ .מיי■ בסיק הקודם ומיי׳ בסויה השורה ט׳י
סיייש ובסי ^:טן נ0פ כדק סל פלפל סה נם המרה שם ואולי פהד׳ס סי׳ ד סיד ששפכו סלב ל»ןה להכשיל־ נ■ לונץ p^o
הוי כפבפל איסור לכססלה ופיייש סוד שכי ולא בפינן פיאה דם ולא נהפך לגנראה לק פספס הפפרוריה ונ^ו פפט בכלי והספידו
ספש רק אם נשהנה ונופה למראיה דם ופיי־ בשדה ביה ^נ ה בביס 4וה שמוה מד שנצלל הפיס ונסק־ למראה סלב אך סטן
נסלק שם בהפקה וסמלה וכיון
>דב פיריד סי׳ קפיא ב »ך דם במים ר נגריך שישפט דם  pנהנוט הגנים בהפקוה לק
^ ק או פ*כ ל^להכשיר ולהסיר פנגס
סובה במים פו שיהי׳ מראה דם פפש גדיש ובס׳  ppשיי מל שבהפיס »ן הפקוה
ירו סס ר ואיל שיהי׳ מראה דם פפש פיייש ונס בסויה ביה סופי סיצצלו הפיס סהמפרוריה או ינ^ק וב»־פ שנס קויכ לא
סלפה נדב פית־ סי׳ ח בכבודו ו ^ג ס דל כמו גמר בו וכ׳ נסלק כנו׳ פיכ אץ להסיר בכס׳נ פיייש) :סכג( ק .מיי׳ סיך
דהדפה טפה להקל שלדל מהי׳ כפואה דם פמש או אם פכשירץ כדק ס׳ ומיי׳ בס׳ סיסי־ לסהרה נמנה׳צ ססד׳ס ^רניסמאפליא
בסלב מהי כמראה הלב פפש וסיים סם דפלס לכסהלס ^׳ל דל כלל ב׳ סמיי ל׳ דיץ שנסנמ־ב כל שיש בו :מנם יץ ונמש

'

E

> ■popלמראה דם ממש מיייש ומיי׳ » ד ס ה«רה ידי סהדיס  oppהיין מקוה מלוהו ריא דחנ^ו בין סוק גגלמנינ כל P
סי׳ ו׳ כ׳ שאן :שבספרו פרך גז׳י כניל הקיל סס פ*פ פהיוה פוב
 pלסחפיר לכההלה פכיד תיי׳ בשויה מיונה הבושם היב פידד
סי׳ קציד במס שרצה סרב ה«אל להספד שצ׳ל שיהק־ מראה
הפקוה למראה הלב פמש ילא סני בפה שנשחט כפים פמראיהם
אפנם הוא כאריך והפלה לסקל אבל רק בפפיין ודפהו לסקל
מנד ד כפשכטס ^קב המובא לקפן בספי׳ פ■ בפהיש ]ופיי׳
בדבריט סם סיק מדו[ אמנם לפניו צ*פ לממשה אם ל ^
כדבריו כיון שהפילה ונהלי מולם נהנו להספיד כד׳ הפשכמה ימקב
כטל־פ ]ופיי׳ נובריט לקמן ספי׳ כיס כוק קל*ס פיי״ש[ מם » ה
הה*נ דל נשרה מחנה הנוסם סיב מידו ^׳ ריא בכבודו ובפצפו
רפסו לסספיר נס ב  pבו רק ר^ס סשש פספס שלא מורה
לנמ־אה סלב לנפרי כשככשדוס ופכיו לא רצה לנמון־ נדס שהוא
ממיין פפי־ד מהרייס דל דים לסוש ד^ן לט  pממיין לכ^והני
פילי סיסרא־י מנהו בדברי הג־ מדונה הססם א&| שבדץ מקום
ססדלא צריכץ לנסוה בכל ס׳ ונגס להסמיר כטדמ מד׳ החשגץ
דל ומיי׳ בשי־ה ספארה צבי להגהיצ פ׳ צדוק הכהן דל פלובלק
מיויד סי׳ כיס מיו פקה שהכשירוה בסלב ובפה שהי׳ פדיק מי
הפקיה לבנים ביוסר נפלי לסוכה נ׳ לינץ כיס שאו^ והמלה
להספיר דרק ביין אפי׳ בקודנ» מ■ לונץ פגגם וספרא סויוא
אי^י כמבואר בפכוס  tpנ־ פשאיכ גמלג דגמי סלב מרובה שיהי׳
ג^א  0Dסלב ממש לבו ק־ וס »נלה ו מ מי כשפכשילין נס
כשסי׳ סאו^ בססצס  tinהוי כפגמל ^סוו־ לכהסלה מיייש

גל^־ן־:

מד שמברכץ  rteבפה׳נ אבל גיץ רפוי אפי׳ נימנרג סרבס או
ביין סוק שנהמרב בששה סלקיס ומברכין סהניב אץ הפקוה נפסל
סה פיייש באורך מה שביאר וה פד׳ ה*סקה הראמנים דל
]ומיי׳ בדבדיט לפיל סיק קץ פ1ה[:
סעי־ כ ^ ) Tד־( סי כמ«ינ^ וכו׳ מיי׳ מדולי סכרה בנבא
ס׳ק )» x o׳ רכל הט דסק במכשירין« 5ם
סולדוס המים פוסלה אה הפקה) :סכה( ותסד שלא
הוזטיץ ,פיי׳ בכד סיסד ^1הרה )לסנה*צ פהארניספאפליא ^
כלל ב׳ ספי׳ רה וכיו פיירי »«נד שנהן פיס מל שפרים tOm
כדי סוסו אבל בפ« יוסר מכדי פדהו אם פצא פמוס פד׳ אץ
א& ^י סשגון המים נדסי׳ ג׳ לוגץ פיס לגד היץ סנספרב
פוד בו׳ הפוסקים דיא סכל ופן שלא הממיז אפי׳
וביאר
רפא סלסא ופצא סלסא ומ1נא היץ  p 050לכשלע הג׳ ^גץ
ביהד גס הפים תא דבמצא כדי פד® אפי׳ בכםפץ שסל מ׳
לונץ וגפצא יוסר פכדי פד® אם »א פסוס פד׳ והססיז אין
פצסק« היין להסלש »־ ^גץ אבל גשיב ני לוגץ לבד היץ »סל
אפי׳ ממ«נץ ואם פצא ד ״א דאן« » (toופיץ קט »0ל
תא ופוסל ממדד מייס וסייש »ו בהיגור לפהרס כלל ר סמי׳
ל׳׳א גנסן  oteונמל סאה ודברי השץ־ סרל סה מיייש ומיי׳
בשדה אבן יקרה תו סי׳ פיב פ*ש »נגץ גסן 1!0ה ונפל סאם
סייש  (lap ) :שאו־ הטשקין .מייי  tomסהרה »גא סיק
לי׳ה שב׳ דשבר דיט בפיס וסייט שבד ®פייס פס !«ד דידן שמא
^ שמודים כראם ^ו די ט ר ב ב0יםאמ*נ דאיהבי׳ספסדק
saר

יורה דעה הלסת מ^אות רא סעיף כד

״יז״לי־

 ce 5ל נ«״ אין מוסלק סקרה החסד כג• ל תין תם אין סשלימק אותו להכשירו  a itrהיה כר
)»( לים  p wתפל לתוכו סאה אחת מאלו אין משלימים אותו י אבל אם י ש בו מ
^ ^ ו תטל מתובן סאה אחרת בשר ) »  0יאסילו ע שה
^ “ סאה תפל לתוכו r m n m
כמים םפסיכים עבפל » 1ה לם• סאה כשרים ת פל
י»ו!דיי כן ער )יס יים פעמים )קכוס
tm>v
ק 0*89מני פירוק

לל W 6לסגילס ib

אתתי ת שבה

דיןזד3 .וו«ויימ  5מ « ה מו ו ניס

באד זד»ב

■  nawna p» jn wד מו »KTp

) » ( ל*«po bw .ר קולסופאין  Wfc p^iwדלסמיקד^פילו >ו»0אמ

דרבי תשוכה
>בד  9 0ד tx s <3 won pc 0טתג(למי ס ק  DBDלוותסס
ו6י) »< oap 1wל»^  1)61 9לסנו  oddטשיי »6־י)9 6ד  0י0
להסיר פרד וכ׳> נלגום ס׳ק יוס ופיי׳ מ ר ס יויי פסיס
)לסנפמזדין זיל( סשו׳ יד לסי׳ ו׳א מ 6תדס »«» pאחס 6יט
ססל  0פץס פייש 63ורן 1פ1ד  009שס 003׳ 0ל*06ו סי » ףו
1פיי׳  03סיבול לפסלה פל ) 0161p0למסל פס 6תי ^ 0פלי(Vr 6
גלל 3׳ ס 6י ^׳ה  jvoiשנר של שסריס שנסספק  06פוסל
סיגי פלאה פיייש ) :ס כ ( fז םי׳ ע ס ה ק עד י ט פעמים.
פיי׳ מדים מסל ס׳ק כיו ומגא סיק  nל 4ן להקל נספק
^לייס׳ פסיד הסי בשם הדפסה דאיגו כשל בפשקק וסי סירוס
אלא מס; סאה ונפל סאה פיא פייש ונס בדי; הספון מ ק
סאה נפל סאה אק להקל אלא פד לולו 1כ; הוא הסכמס האסלוגים
א3ל בפפיי; לכיס נ ק סאה ונפל סאה כשל פד סלם 73b1
ו^דופ לו שהוא מפיק ואיט מי ספציס פסל מדים ש 0ופיי׳נס׳
סינור לסהרה )להנסיל מהאלניססאפאליא דל( פלל ס ספי׳ ל׳
פיי*ש ) :סבה( אבל במים ש או ^ וכד ואפי׳ עשה  pעד עולם.
ודפס הלפסם והלאביד והרשסם וניפוקי  tppמם נפים שאובים
5סס איט ^ מן עד י ס פסמים 5ד»(ר מר\ה חב מ ד ם
סיי׳ באסיפ סיק  9מ מ ם השיך ס׳ק םג וכי ילסס סק קיפ
וסמלה ס׳׳ק רד דראוי להספיד  pפיייש ופיי׳ בססיש סה בשם
הדטל מרבבה לפגק פסיק הטבס דל*ש ס 5מ נ ק סאה ונפל olto
ומיי׳ נשרס השיב מ 5מ סירד סי׳ מיה נמיןה סה כשאנו פמט
רה פד ני גסיסה נפל סאה ונק סאה יש לסוש כסופלס
הפוסקים הגיל פרז כפלה להסיל נספס הדסק נפסק הפסנל
סס מן פה שאפכר סהרו בלא למ1ונ אסל הנסיגה פייש ופיו׳
נסויס אהל אברהם )להגימ אנרסס שאג דל( סי׳ ליו 9רש גיג
להספיד סס נד׳ השץ אן במקום הדסק ואיא נקל לסר^ אק
להספיד עד ספסנל ומשמפוה כאסרוטס יש לסמון להקל מסן
סליסאה )להג׳
סאה ונמל  ofeפסל ופייס ופיי׳ בסויה
פהאלאדפנקא דל( שי׳ כ*ס מיש ו^פל סס פיייש ובדבריו שס
ס«׳ קידה:
ו ע ת ה לאיסי נסויס שירי סהרה להגםהי^יק דל ססו׳ פיה לסי׳
דא מה מניקל סה לפט;  p9סאה ונמל סאה ומידש
פוד דיל דנל דסס השסקיס הפספדים הוא רק מסט 0דפ מ ק
סאה פמיךא אבל משואב מפי ספקוה כפים ^ים כדי שיוכל
להסס אוסו ואידנ פסזיל לסוכה יל דמוסל וא*0כ הטס גם זה
ברס פיייש ופיי׳ נסויס אבני נזל )לכנה־צ פסאכאססוב ^ נדב
פידד סי׳ פיב סכפלה ל ^ ש6ק להספיד סף החשניז הסובא
בגדך סה ופיי׳ נסרס בוס סלפה ודב מירד סי׳ רס ג*כ בדק
זה כסשואבק סן הסקוה מי לספמה י ס לסוס איפס הלאנ׳ד
מרמסס והסנאץ מובא פדן סס מיל והפלה להקל דיל דאס

בכהיג פפט 9דפ יסלהקל נקסהואלצודן כס׳ פיייס  6פגפ
סיייס בדבריו נניס סאנה בסי׳ סיב סכי סיש פסלה לפי מגפיין
בסו^ה גם זסה כק דמגקוה סל פי נספים יש ססש ג ק ונפל
סאה הייט מ׳ הראביד והלפסס וסס צווסו כבל לרם וק סלמיס
 toסנגט לסקל פיי סטסלי פיס פספקוס מי לספפס פייס ופייי
פזיס סיים רד הספרדי )להג־פ סייס פלאני דל( סיויד סי׳פ׳ס־
סכפלס שפוב לסוש לכססלה לד׳ הסשב^ מ ק סאה ונפל סאה
 06אפשל אבל היכא שהוא סירסא גחלס והפסד פלובס אין
להספיד פל זה פייש:
ועיי׳ מי ס אסלי יו מ יוא סי׳ קרא 9דד פקוה שהסססונה
פליאה פים נ מי ם ופלמנס שסובלק בה היא גדם סאו^
ופליונס מסובלם להסססונס ננקב כשעהיג שנרלפה הפ»ק ת
רניהם ופסוס כנקב סדיר וכפליונה פנקק בכל פפם הייט פיי
בלזא שסוום נקב שלצפה וכספוססק הגקרס יוצאק כל הפיס
שבפליונהושושי; פיס אסריס לפליוגס  pבגל פפם וססססונה אק מנקין
לק נדא א׳ מים סשש הלב השואל פספס נס; סאה ונפל סאה
כק שפליונס פסובל לסססונה נדי נקב כ*» 0נ הד כפקוס אי
ועיי טנך כמס קוסיס לא נשאל בסססונה מיס פקוה או יל
דאן* שפטקב ככ»הינ אק מדם פספרק סלל מנו שלואין בסום■
 1fe(1מנליונה ספה הסספנה לוננס והפלה לכסיל דאק סה משוס
נס; סאה ונפל סאה בכריגונףכ בלחם ושפלה סה סיק ^ד א ץ
סה נשפדונר נניזא מכיס נס; האה ונפל נ&ה ופיי׳ בסתז
סר.ם מפר סירד סי׳ רייד ופיי׳ נמ״ס אננלי יוסר סיב נד׳ פ*ג
רדש פיד הסה־ש מה ופיי׳ נשיית הלי מבנים פהיק סי׳ פ׳
שהפלה בפלשל להקל לפת הלולן נס מסן סאה ונפל סאה סיכא
שהוא ססת הפגסת הלב והבדיל דיל דרד זליוין ק וליכא לפיסל
דתילו פ״ז נפאונק אבל נשאק הבלן הסה הסנסה הרב והבדיל
כראוי אק להתיר ננהיג פייס ]ופיי׳  onבדבריט לפיל ספי׳ ד
סיק ליו[ ופיפ אליטת דברים נפטן נ ק סאה ונו׳ בשו׳ת פנסיו
יסיאל סי׳ ייב וסי׳ ר ס :

והנח פוק פפילא ופכוס גם לט דבריהם שנהו ® Pפס
הדסק שלדא באופן אסר או יש להתיר הפקוה  batsמסן
נ&ה ונמל סאה פרס לק בהמסת הרב ומיל כנד אבל מיס
אוק להמנר פזה טלאי לא יפשו פקוה סו והלב והמיל סימא
טנפ  ®3bטדאי ימזדלו מקודם שלא ימשו סה עד דפס כפה
פלבותיט מאשונים והאסרוניס דל רק שסהי׳ פ^ה מילה לג)«!ה
לרפ :
א ך רז לפידהטסקים כסיל דנק סאה ונפל סאההואלקנמום
פראית הפק פ׳כ התירו מהם ®פס הדסק גדול וכט> אמ»

לסייד ררט מברי גדים ®סו׳ סיא 0ו*מ «׳  Piדלק ציסס
הלפרם יוכל לפיוס דכספס סס פ«ם םל4ס פק אסל לטיד
הלאב׳ד מאה שהוא פדל<׳  'b1פפס ס«ם פלאית הפין אן
פשיס

יודה דעה הלמת מקואות רא סעיף כד כה

“ rי ״*’

מ תוכן ס א ה א ח ת ונ סל ל תו כ fס א ה מים כ שדים ^ ל ו ע ש ה כן ) orע ד עולם ) »( כ שד  Jם צ״ג<ra1» rD
כ ה ) קכ ם( ״מי צ ב ע י ש להם דין מי ם לפ סול א ת ד ט קו ה  x n nבג׳ לי^ח א ע׳ ם ש מ שוני ם
mnu 0C P
מד איהן מ מ ר א ה המים י אבל המקוה ה של ם אעפ״י שנ פ לו כו מי צ ב ע ו שינו )פי( מ ר איו ם
)קלס הדי ח בו כלי ם ונ ש תנו מ ד ^ו  wש שדה בו םמני ם אי אי כ ל ^ «־״ו ומסמל U
ל א נ פ סו ־ "ו כן
ונ ש תנו מראיו ל א נ פ ס ל )יגס ״ א כל אם נ פ ל ל תוכו )פה( יין  w״ מו הל )סי׳ המים סיוצאיס »יי ״יי• » «
בא־־ היטב

®תחי חשובה ,

אץ פועלק ס״ך• ) »( רשר ומנת  « 0ר  0דמדם שאוביס עד ר מי איני סי־ רר א פות » וסי■ ד ר ה ופת רד .סיע » ה » >יח< עד פו  09העד.
עפידס תדץ פדנול סרככד .עכתה דפכיי ספואד עסעסו על תד ספיס סעד
זוקא נ סי ואע״פ ססאתלוטם ה1« 0ו להמדר מ״מ אץ לאד p w ri
סדאית העץ עיאסדי עפולו הוא עו פ פו ל רז נדעיוינעןוד .ע תי אס עין
וןנ ל
היאש נץ מופלתןס כ*נ סנ*י ») :ד( איאיו» .פר שאץ נא
לטט• תנופע ל־בא חעע עידיע לפל עסעיץ זד ,אץ דדפו ^0וק!ד ע.ו תד ץ
גסס כ• אס שג־־א o-XHip
סמסנס אס סלאמ ו ק •ד צנע
פיאה פמנול אלא אפי■ נשמו מראיו פלו! א׳ פסול ערל הלאסד )פס( פתשופת  0עפגותיע^פ 0־ 0ןכוז*ו 0יועו  3ת ת ת 0 0ועד 0י  0ן די * ד ר ע פ א ע!
יץ .אפילו שלא נשאמץ כנץ מפ שן לסופו יץ פן » 0ופוסל מי ס » ז )י « אפל אם נסל לחי׳בו ״ן .ועפודס ועיץ בחעופת מעפניס מ ק ב סי׳
ר ד לו מ ר עתארץ■ עם ר יע קפת •קסוק על תסחפים ל י « ל סיס ע « ביו
"*״ י תו ך תםקות ל ת ס ר תרפד .פתה ודל ו ל פי זת יע ל ר ע פות ר לעעסים םתפ« ת ה הרוויופת ענרתיתץ ת ר ם מ רי פטל יום סעמדס
סראית ת ר ס ס מר! העען ו ה ר ד ורוםץ לפי תלה ד ע פות תעע פדגד סראד זספואי פסיניד ,ין■ ר ו ר פ פו■ ופת פמקעי תו « 0ון עע עתא ד ר אפע ר ן
רסל ץפעינדסדאתנראד .לתרץ  onmרפים עונסן לא נעתנו כלל  pתסי עפ ע ענ סל לתוכן ני סו לענות ועבעא לידו ר ת םפ עי .אבל >תאפר עיי
תאור תסים על דיסקוד עזנפם נעתנו עיי תאור וזד .עדן מנוי סאוד עביל ולעניי ד.וא תוסרא נדולד .ולא עסענו י ר 1םעולם וטעים דר ט ה עם ר ז
הפרת ר פסעם לעון ועסרא עם סד ,ר ם עלא נעתנו אץ הכוונד .כלל דאם נעתס דיד #סולם אלא ד « « ר ם לא נעתנו דתסת סד ,עאסד דם
בם0־ עיא ליו עיב סד .ר ם עלא נעתנו אף ר כ ל פר ור.תם ודאי לאו לענץ ורפוי והיתר קאמר ודברי התוס■ ע ם אסעד לייעפם תם אץ להביע ראיד.

דרכי ת שי כ ה
מגז׳ש יבמיס )שהביא סס מ־יס( נר6ס שהוא מדרבנן אבל לא ומיסזי כש שחס טון טנמטס ש שרום קיים והוא טף ט
מסוס »יאית הפין ולסיץ אץ לסקל אש׳ מ ס ס הדסק וכמו המים ,אמנם לסנץ טזונס אפיג דממזוי לסי שיוס ומnש p
סכמלה סם .ונם סיי׳ בשסיו דברי שים מל הל׳ פקואיס סעי׳ לססול בש־מי מראה אגל מדיגא הוי שם ושסל ג ^וגה פלסץ׳
דו בפוש 0כ׳ סמדאי סססשץ ] 0 6ומיי׳ לשל נסיק 5־ו[ :
בלנמן נסע שיים ) :סל( הדידז בו כלים .שיי שש ר מו
ו עי כ ד א ידענו סס־סי לי אאמדיר־ הנהיק זי*מ סדמי עלומיו הי׳ נקי בס׳ דברי ןזייס אוס שנ דנאם )א נשסנס המראה רק הומ«
סרפפישלא משבש שק ]פסאביו הגשקדיס[ והי׳ אז סרב מרא מרטהו קצס מרוב כשנלץ לא נקרא שש מראה שי׳ם ולש
דאסרא  05הגאון המשדסס בסל שרה ביס יצקק ז׳ל)שהי׳ אשב אנדיק לבנץ נספ שק שד דמשפמ מלשוט )דדנינו הדס( דמ«נס
לנוב( וממד משיק כש בסה דוס>־ בביס הסיסז סמץ־ להמקוה הרבה שטל ופלסל פל זס דאגה יניס פהדסס בליש אבל צידד
להזהע־ ולממס ולהרעיש שלא ילט לפאוג מהמראה מ ח ם פל )  pnדיל חיעס ארם סספפרג  P 0 0מפ ומי לש שחס ואין
»ז
בלן
הזימה נדי שלא יהי׳ ^דב שאלה נמל סאה ונסן סאה לשפ ארס ש׳ סשו סש׳ ה׳ דמשפס מ ק הממנה
סמשש קודספדלס כנ שס:
כרנילוס לא שקיי כש שרוס שיש שהניס הציפ לדגא ועיי*
וכן אנןנסנמסן בטיס מנסס אלסזר סלק ש)כס׳׳י( ש׳ פיו בסשנס בטיס קנאה משלים מצמנוס לשירי מסיה ש׳ שא נרדק הפי^ה
לרןק קרמניצא לכבש הרב ונו׳ מרה נסע סלסה ^י » מל קסנה שמסלישן כס־ם מסט הדס וטסלין לסולה  pהגחלס ואו
ניי הפליש להספש בנמן סאה מסל כ&ה וציינסי רה לדברי רגיט נטזנס מראיס הפר,וה ר,פנה ונפשם לטו לק תסר נמני יזלב
הדברי מי־ם בססו׳ הכיל:
והפלס דאק לשפלה דכד כנססט סראיו מסמס סצסס לטיש »ץ
סעי׳ כ״ ה )סכט( טי צבע ובו׳ רטינו מ־איו ל א מסל• המסלר לזה ודל לשאלה לזו לטיס לים שלמה של שזין■ מ•
פ״׳ בסדז סיק ליה וסובא נבאה״ס סיק שא דנם אם הפקוס טנה ממיין גיל טןל«ש לנשג ש״שופיי׳
סיד דש׳ט מטם דא־ן מ ם ממש ושי׳ לפיל נש׳ץ־ ש׳ קצ׳ס לט־ס סוקי סיים מ מידי )למיס שים אליהם גאנץ דל שיושלים
ספי׳  nוש*ך שם שק דא 5ממראה  pהצבס אץ בו ממש שו( סי׳ י׳ פיד פק־ה שפיטה ומע־ה וססטלאס »ני נשפום אק
ואיט דומה לייי »׳ילז דהסם ישממטס הדיו פיי״ש ופשיזסוכיס הפיס מלוחם מטי וגס סראס אסרס טסה ללק מ» 0ו לשס או
נש לב^  m3שק שג דדיו שסל אס כמקיה מימי מראה הסיד בממין ל ק מטס והארין־ הדלה והפלס להקל ולהלשים
ומיי׳ סרשג טיס סי׳ ק־ס שין ף ונס׳ פצי אחיס פל כל׳ שי׳ש ועיי׳ לטיס פץ יצסק שרד מ׳ י״פ שי סנמ^ה שש
נשי סיק נ׳ שד כשז סם דמיידי בשנוי מראה ששס! אס לשליטסה שולדיק ! kממרפפםיין והשן ^סאלחיק יש שס לאד
הסיץה ולן הוא טנס השדג סם דשירי נד־ו ששסל אס סמקוס רסל של שם שמיס שם שם סמיד בדם אש׳ ממז מזלש אן׳
מס

ועיייש מוד נלב^ »נפ שביאר והשביר הע^ ד הדיו pto
הסמגיס ו מי מ מא שפניטס ולסוס שושס צנס דיו »א מנטניס
ט 6זוס אלא שדבר מומס מסיימ שלף ולא נראה רק מרלס
אבל חשס צבע סמנים שהס דבלים טשים רושם צמ מהם שטס
גוש לסיוס »ו0ם בשטש אן ס ממש ולמאן ד6סא ול»dר} סציצה
ודט בגלמהצנמישטשגשוסוצןאללהשןוסמייםסמגץ^שנמש
גוף הסמנין והגוש ^ והלן  6אץ לאן רק מדאה  fteס ממש
 Mשססטס ט 6יס לסושסמם מף ט מס השם והוי ממש

למס שדוצ־ס 6ומס  06הסשרס * סגיל ששטם מ הק ^ > של
אל ססשרם
ה^לדייק אס הסמדסמםיין וססממין שס שס
הגיל וספט זס  pלהשס של הסשרס חס ספישמשין והמראס
של הסיס הס נשל קצם והסלם ללמד אם המקום לאוק כשיודמיס
מזר ששמו אס הממישממיין סלו  pהקששיל ט! 6יש הלל
וסממס סריס ולאי אץ לסוס מדד שייס טלם סמך דמיו השא
ש< דדן ממיין  Pלהסשיס נס 6ןולא לכל דלייו ו 6ןי0עו סוא
שסילק מל םמשכטם ימקל לם׳ דסחו לקמן ]השמי׳ ש מ ק vm
מח

באר דגולה
• 0 > 00כה ד
 xלמרס ספ״ז
^סקואויוונלירי
סדין הדיס מ איו
המיס ו»ייגיויו
מ סי׳ כ*ה ק
הלאהיד נססל
מלי המש ר
סוסססא ונסבה
הריס גפ׳ז דמין
וסי׳ סל׳ש דאיילי
דלא סינו מלאיהן
)*סי׳למקוהאסרת
כדי להנסידו ואינו
סולס  4ההסקה
^ו
אלא אס
וסבלו אל סקוס
המיס(

יורה דעה הלבות  rnKpoרא סעיף כה טכז כחכט
מהויהים בסיולס מפינס סמזים מס בק צסצויוי מת( )קלא( ושינו )מלב( םרא*ו )הלג( מכמות
)הלד( שהיה נסםל כיצד ת ש ה )הלה( אם הוא חסר ימתין א עד שירדו גשמים ויתמלא
רחזרו מרא  rלמראה מים ואם י ש בו מ׳ סאה שאינו נפסל עוד כ שאיכה ימלא בכתף
ויתן לתוכו עד שי mרו מראיו למראה דטים ז כו “ היו בו מ׳ סאה ונפל לתיכו יין
ונשתנו מראיו של חציו אם )מי( אין בו מראה מים מ׳ סאה ודז לא יטבול בו:
כז *מקוה שנ שתנו מראח מימיו מחמת עצמו ולא נפל לו דבר ודז כשר ז כ ח ?אק
שינוי מראח פוסל אלא במי גשמים שנע שו ממוח ס אבל מעין אינו נפסל בשינוי
מראה ולא עוד אלא אפילו חמקוה שנפסל אם דטשיך א או מי מעין )קלס חמעין
מטהר אותו אפילו לא חזרו למראיהן ז כ ט ינפלו לו ג׳ אנין יין כאילו לא נפל)יפוסר
לסמל( בק בממום היק בין כמןו ם המים היה שאוב והשיקו השיק כממום חיין זה חה
לא טהר .השיק במקום המים ממום דמים ט ה ר ^ ם היין לא טהר :הגה )מלז( פקיה ססר
)קלח( שנפל שם יין וגשסגו פר6יס מסל שם ג׳ לונין פיס )מז( סאיבין
8חחי תשובה

באר היטב

 iron opoeinrB nmהר׳ס « raem m n 0*0י ק׳ס סק׳ב  nonaסשן סל* ססון  v hיי1פי׳ ל 0נשסנה למ>ז(ה היין  poסנססנס ססיאס סיס
דש בהס 000
i n w 9100*0 0׳  orm rחזי^ו פיסי  -non nvn loirx noonיותר׳ שהיה בססלה נסקל וססננם נ  pוינוהל  01שהם נקו
וב 900ססי׳  ■'em pirnנסחנו  noneסקוסס  non 900כסקוה  n nודני הלאג׳ד  (10) 00אין אבל אם נשאר גו מ׳ סאה 0ל*ה סיס סובל ב*והן
נ 900ססינוי  on «9« n n oנp c w 9 10 90׳  eromדכ 9דבר  p r* f wמ׳ סאה שמלאיסן מיס ) ( mשאונץ .דסלי הוא סאילו טלו  Pוסוג אינו
00נ 1סקוח  mpon rat 9010 n9nn39ססיבד  novo m nno raneר׳ נפסל ע׳ לוגץ מים וכססור והשליש וט׳ מ ה הרארי מי ץ סנסל נססלס
קסיד מיס ופתס ra n n־ ועמו סכיי ו טזד׳ ס 0־ rovo 1נ׳דסקואות ם » ם נ*כ  q75:0לסשליס ו0נ׳• כחג שמדנליסי׳ש והלמנ״ס נראה שאינו מצסדס
י
 *innt nססקור 9v .שסר ססגךס וסקוזי .סיס  *p v 09 nn ovoסגסחס
מ׳י הסוד ודני 9ד9קםן סס׳ז דסם  09נ 90א דסר ומאזני .סחסת עססו סשד דש  p r9 900ויש  :ו ♦poo 900 <0ומיין בתשיסוז סשסנווו o p r

דרכי תשובה
מ ח( אולם כסי !«י6רט נ « סנהונץ להפפמי כד ספשמום י»ןנ
וסגאוטם ופיפד 0ףכ וסו גוואי צ*פ גם 63אלס הוו לפפשס :
ועיי• נשויה אפרי יושר ייג נ ד 4׳א ארד »כקפ פכוגס סגא׳א
כפרפץ ו»»ך פשם סתס >  wלספקוס מפלס לסםיראס
יש רזג מיס »נרו ואס סוא רוג נטש » 10ך  0 :גל^ס פםולס
פמפם פי פידוה אך  pwאוויכ להסשסק מ«ס דסגמ הנס־ס
כפו שפן שאיט פפפרב פס פיס ואולי סוי פצי5ס ולפייז פפס
פפט שסי׳ פל סאדם לא פלפס לו פגילס גם אס יש בספקוס
רו 3פיס פס מסופק שם לפגץ א1טי פדאס בספקוס ופלפל וסכינו
9ציפ פייש; )מלא( ושינו סריאיו .ואין שיפורלשיטי פר־אסאלא
אפי• גשפנס פדאס א' מלוג א* ומומר במקומו פשל• וס vv3b
בכל ספוסיךם) :מלב( סראיו .סיי׳ בלחם ט ק קפ*ס ונשפלס
ט ק נ*ו שסביא פלשק סרפסם וכן סוכמו !« פיר^פי,דחקא
»ספנס אבל אין ספקוס גפסל לא בשיטי פמס ולא בשיטי רמו
]ו»י׳ לשל ס*ק ידל[ ) :סלג( סכסות שהי־ .פיי׳ הץ• כדק
סיו בשם סיאלד מובא ב8אטפ ארק ארס ד א ^י שאץ ס
פד6ס  pטון שנשסנס פפל׳^ פיס »«ל וסכס ברי נ׳ דפמלו
סייט  p sro pמשוס  m nמי פירוס מיי׳ בדברי רטנו בס׳
דם אום ארו שסטא ד ספטיס דבפיק פיס שאין לסם שם לוי
ובדס ססיג ^ ל ס דמקוס שם לוי כשר סמי׳ש מיי* בם* לבטן
>פפ ארק פיס פס שפלפל סס ) :סלד( שהיי .סיי׳ בשרם רטט
רסיי סיים ניב ידיד אד יןיב דבאפל שיד מפר לטנס ^1קוס
מזלמם דפ ש^ מיייש מיי׳ בשרס מממדס גת סי׳ דא ^9
סספקלקל מרס מסוס םטסגיס  o to sקופיס סנפשס ק נ ^ י ר
ואפיב פיי רפיסס ספים נמר סקמדס )אסלסנו ספים ושפכוסז
לפץ 0מ9ל 09 1פ« 0מ 1פ ^ רג « פוס ופלפל שם פשיר

סראטד רכל פסול שימי פראס n־  pאיא טון דש פסק אם
סקריי׳ר סוא פז׳ סמפט׳ וסוא נמ־ או לא פוי כס׳ דרבק ולקולא
אפנס ״ל דסוי ספק השרון ידיסס לשי׳ ספוסקים רכל פלונפס
הפוסקים הוי כספק ססרון Tיפה מיי׳ש פה שסנמו בצ*מ לסלנס
לפפשס סה ) :ר^ה( אם הוא חשו״ ימזץ וכו .מיי׳ טדס
בנחל שיק מ שט דאנרג דבלל^ה צריך לספחין פד שיהא בו מ׳
סאה אשפסיק סס דלא פהני ט׳ הפשכס דלא שריק המסכה אלא
כסיס מב כ xיס אבל הכא דממט פראיסם לש מבא דהכשייא
טנהו )יספכר ש ל א ט ס ק ט ה נ ר ז סיק^ס( אפנסהמיד
מדברי סמוירפ פ*ז דפקואוס דדספו דהמשכה פהט בכה״ג וסניס
בציס;
סעי׳ כיח )קלו( הסעין סטהר אותו .מיי׳ לחם סיק קייס
ושפלה סיק נ׳ «5יאי שיש חולקים
9רא«טם שאץ הפפיין פפהר בכוה פיייש
וצ*ע:
סעי׳ כיש )קלז( טקוה חסר שנפל שם יץ .סיי׳טדסמבא
סיק ליס ו8נחל סיק ייח שד דסגםישנשלם
גדמור פפ׳ס וג׳ לוגץ נפלו נטא פשר מיפ במקום מסר ספמד
בשיסי פיאה אינו נפסל בג׳ 4נץ אמנם דוקא כסקדם הסיטי
™^לאפילס נ׳ ליגק א3ל אם באו גמיהם ברא פמל פיייש;
)סלח( שג*^ שם יץ .פ״׳ ניס אאפו׳ר בסויס צבי mfeD
סי׳ ט פיר פ^ס שיס סלי׳ חשס שאוגץ דשיייסא רסמטסספפך
ממן שסממסש״יס הלנו כסס אנסים להקר פצא® מממס ובפפרס
ב»ך ספקוס וס דינם ליקס סיס פהסקוס שטרם ולשפוך to
יאשם וקיי 3ליי6י אשד מ « וזג  piftjושויכ בסס טסי
פד שיש במסס
סגשפים ופנסים ספים נסרבס ספי
היסס

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף כט

יח

)B^D) 6יק « 1RH91 pipוסס^יס

דרבי תשובה

6מ סמקו 9ו^סכ0ירס
סרכה יוסר סכשיטור וסילסא 9חלס
כרס וגסן לסק א* סצה לסנטר אס ס»ן 91גל'  010סילווא
יניפה דטיט נדי טד טסט לסונס סד טססנה מלם לפראס
טד יסכסרו המיס מאיסור ! 051ftוסמע־ איוס ומן נסירחלו ט
ססקוה למראה ט ס יסכט־ סכל ממילא• והגס סרג סטאל איט
מסכים לדברי הלמדן »*ל ט כל מס סטהנים כל נמלי מראס
להסיר מקוה שנסטיר בה לאסר הטגוב מפס מיס טי שיטי
מראס שסופכי׳ למוכס  pאי סלג וכד סוא פפי׳ד המדא ספי׳
כ*פ סס בסס ססוסססא ססו חקא גסט ק רק ב 0ץס טס
פלי׳  000סאובין דדמן מ׳ לוגק אבל סכא טס פלי׳ s !0
הסיסר הזס
!  p iftפדאורייסא הייט כסו ברד טן פופיל
וכדסטנפ מדברי המוססחא וסרכיא דלא נקמו נלטנם רק ג׳
לוגק ולא אספפינן רבוסא יוסר דאפי׳ יס בגור חב סאוגיס ונדג
לא סמסט מפולס להסיר לסל^ סקוס מלאה טס פסולים טי
פצה זו אסר הוא מקל בלא  ftr oופסל כלל פכידד הסאלה.
ואאמרר האריך  00לפל^ סל מה סהסוה הרב הטאל ט טד
לטד כי באפס רק סיד ממס ססני לזה ולא סי טד שהם כ ט
ט צבס ונם האריך  ccלבאר דסה נסני׳ דברי הרב מואל דנם
בטד מסס אק להכטר בזה מקוה שהיא טסזקס למלאס טס
פטליס רק בנהט להסמיר להכשיר ב^ או סלב כטס רק מסס
ג׳ לינק שנשאבה !  piftשנשארו בקרקפיסה טי סוזק המים
שהוא באטז פרפ ספק ממיין סיס דימוס להסיר נם בלא זה
באטך ופיי׳ טש לקמן בס״ק
אבנ לא זולס פיייש טד
^אטז שנהט| טי סלב ובאתה ל^פן וטש בשם טיס סהרש״ם
טג ט׳ רטנ ונם למגק הטסר להכטד טי טד או סי TD
]חס הטאל שם הוא ניהו הטאל נ׳כ בשדס צביספארס לאאמרר
ץ*פ זצללט־ כט בטק הזה לפיל[ ונשרה סהרסיס סם אין
ולאו ורפי׳ גידי׳ ומסה להסמיר בזה פיייש ופיי׳ בשרס פרוגס
כבושם סיב ירד ט ריב שמftל נ*כ שאלה » )מהרב השואל
בשרת צבי ספארס וסויס סהתדם מיל( טד סקוה שהכשירוה
בסיד והפלה לאטר פיייש וטי׳ בס׳ סרך טי פל הירד גזה
שנשאל ניב מל ככה והפלה דטד שנימומבטסאין לו דן טפירוס
ואק כשר לסשוס ספנו סקוה וטה דאינו «סל מ־ לונין שאו^
טייס ) :סלט( אינן טסלץ .טי׳ בסויה קנאה טפרים בהסמסות
לטרי סהרה ט־ ניס בסקוה שאיא לנקותה מחמת ט ט׳ השש
וסמלה דאין סיטק בק אם שסט סשאובין ההלה למראה
 pאו הלב נץ אם נשחט במקוה כסר וכיכ בסימרו טרי סהרה
להל' מקואוס סי׳ ריא סט׳ ליד פיייס וכן טי׳ בסויה קנאה
טט־יס שם ט׳ נינ בדיה וטד שאלט כשני׳ •וט׳ ומיייס בהשו׳
כיה ופיי׳ סס ^ו לי מ»־ה מבא ט ק ליס חיל רל הקא שקדם
שיטי מדאה לנטלה נ׳ לונץ אבל אס באו טיהס בבה א׳ טסול
ואפ*נ דבנו^ נ ט ק רה ניאדסי דאם שלם טטר סר\ה וני לונין
בניא  x oסיס הכא דטקר הדץ טדש הוא אין לט ל»טןז פל
טדוט מכיל ונמצא לט דבריו דכסהנ׳ לוגין ^  pקדט להטטי
מראה סבדסא דלא סהני.
והגה  oofoזהו בניקוי הפקוה סטהגץ כדי שלא יסאח נ׳ לונץ
 fsift:פכיפ מספק סמטמץבהוכה רולב או יץ טז פקפקו
סיבה וממיס נהלים כיח דנסיס ט׳ זס ספי׳ ס׳ וספי׳ כ׳ וטא
ומז מדך ט ק רז  ^ « 0ד ה וכו׳ לא הזכירו כלל מהקש זו
ל«ם במוכס הלב או  pוטי׳ נשרה ציצ לכגהיק פלינאוייפשזיל

טרד ט׳ קטג דלא פהרלהכטר ממשש סאובין טי טסילולמוק
 pוכיוצא לשטס מראהו טייס ונס רביט הנסיק בסויה דברי טיס
טב טרד ט־ צ*פ ושרה רה ^מה טב טויד ט׳ רז הביאו
ססקנה רק לנמוך מסר ומל פל נקב סנבימה ולא הזכירו לסטן
הלב ונו׳ נרל ופזס דט סנחלים סניל דהקא ®!א יופסל א0יכ
טי ^ ב ה מהני טטי מדאס אבל איט טפיל להכשיר ט^ס 6ל
שאובים  pהניא נ«יה פהרשים טנ ט׳ ר א נסם הנטקססד ש
פקאטנקא רל ^ז פי ר סה ^א יפטרו טי הלב להכשיר ocffyss
משאנו נגר  pגשרה דבר פט! )להנ׳ פהאראדטקא( קפא
ט׳ טו טהנדז בדבר לסממיר דלא טיך להכטד טי טטי סיאם
טי  pדם  ^ 16בפיזס » פ0ו מ ר שאובים פייין^ ^
גשרה טאל ומשיג סלשאס י1׳א ט טי כיא הקיל סס וניאס
דפט שם דקא להסיר בצוחן* שאיי ספמיס ופיי׳ בספרו>tfff
דפס ט׳ ר׳א »י׳ כ׳פ ופייס י מי ה קנאה מפריס הניל שגטד
ברדיספוב נהט כן סלפנים ניולי כדוד זיל שטו סם ובודאי P
נכץ להמיר בהלב סיייס  pבשרה שרפקמא טג ט׳ ט ס
שפסק  pלהטר בפקוה שהטירוה פ״ דם לנפל הנ׳ לוגץ
שאומן מסלו נסוכה והביא שכן הורה זקן הנאון טיה נסן רל
אנד־ק ראווא להכשיר מקוה סהכשירש טי דם סייש ומיי•
סרוגה הבושם )להג׳ מהוסס דל( טב טרד ט ב׳ שכ׳ דמם
שאמרו משמי׳ דפין הדנרי סיים שלא רצה ^זכשיר סקוה שנכ xס
ס-י הלב יין או דם רק להביא הול או מסר לנקוהה ולענה שלא
יהי׳ כלל ססשש נ׳ לינץ שאובק הנה לא ברור הוא דכן טא דסהו
דל מנ״ש בהט׳ דברי סיים כרל להכשיר סקוה טי  X0או הול
דיל דסדא ס^סי או סלה אנ ^ נקם ונאפה יל דסט נם
כשנהפכו הג׳ לוגץ טי מראה טרוס ^ ל נ*נ כ  xומיי' מ ר ס
שם ^יי הנספה לפרונס הבושם )להנאון מזסלב דל( טרד ט׳
ל*ד ^ח  pלהחסיר אס מכשירין המקיה פ׳י יץ וכיוצא לוזזוד
ולהכטרה כיון שכבר נפסלה טי ג׳ לונין !  p 'ftכרל רק ד»ט
להכשיר טי ססר נ׳ ססהיס טיט לנקיהה טטב רק מסט הלסלוטס
טשאר שם ישפכו מול  xwג׳ פססים טבפלו הלסלוסיה וניאר
שם דטש בהטד ב״ או ג׳ ששמים דבסטד טל כד׳ הטבדם
דא״צ נ׳ פסמיס א^ דססו טטה להספיד שצדך נ־׳ס פסר או
טל מיי״ש ופיי׳ נשרה פדה יטשס ט׳ י׳ד שנ׳ שאין להסמיר
כהצ*צ המלטה הנ׳׳ל ויש לסמוך מל הנאינים שנהנו לבפל רג׳ לונץ
שאובין מ״י שיט מראה וטי׳ בשדה לבושי סרדט מירד ט׳ קר׳ס
ונם  00סי ק״ס פה שטי» נ*כ דמה הטהנים לככטר טי חלב
או יין ולא לנקוסה טי מפר וטל ס״ש ורמי כסבסי כי כן נם
סנהניט .וס״ש למיל נזה מ ם הקנאה טפרים מ ס נדולי >ףק
נרדימטב דל מיי בש׳ סינור לפהרה )ננהנה׳׳צ מהדס דל פהאר־
ניסמאפאליא( כלל א׳ אוס י׳ס שב׳ למק הכשר מזלב סהנה׳׳ק
פברדיפטב ד*פ )בטס ^ושס לוי( סי׳ טקל וכנטג ל מ טד
נסלב או שאר משקים לשימי מראה  1מ׳ מהדם דל מזטר סס
®דם דל ראיהי מסט כנר
טי׳ש X׳ נלטן ססס דודי
ימו׳ א׳ » 5סטר וכי ז&ין לפטס מקנה זו טיט ^ א להמיר
טי  pאו הלב אסרי  x xהי׳ נס נ׳ לונץ פ * ק ולא ביאר
שם סי הוא דודו הנאק ®דם אולם ראיט סס שזהו הנאון הק׳
מליבאוויסש דל מ ר ס צ*צ »*ל שהנמיר וטא ®דם ד ס סרס
סנסם מסנדל דל )וסמכני x׳  pdoסטם סה טיט דודי »׳
®ד׳ם .והוא לא ט׳ דודו ]רק דדז טיט[  pבסל לה־ס זקנט
סמאץ

באר הגולה

לרה דעה הלכות מקואות רא סעיף כט ל

» משמרמז»ק המקוה במים מרים וחזיה למראה מים מר ה )סי מ ם כמספסא מ ם סראביד( :ל אין שאיכה מיסלת
אלא כט־ם ׳יאכל)מי!( השלג והברד  c » ) T.D3mוהמלח )הפא( והטיט שהוא עב קזנת
’
אפילו י ש כו רכות שיכולק להריקו מבלי אל בלי א pשאיכה » םל ת כחם שי ט שאב
גקמב( ולא עוד אלא
מאלו למקום החסר לא פסלוהו
פתדד תשובה

באר היטב

נדש סיד שהקשה עה> : 1ס  0ולא עוד אלא ו «י p j .כ מ תז תולדווז pn r
סי* ט ד בגועשה כםקוד שנעשה כשלג שהביאו שלג בכליס והשליכו לתוכה
ולא נמוח השלג עד שהכיאו ייח עמייו• בדם רותחים בכלים שלמים ושאפו
לתוכה ועיי זה ניסוח השלב וכתב דלבאו י ה סקוה בשר הוא דכיון דמותר
לסבול כשלנ הוי כסו שאר סקוד כשר שיש כו ם פאי־ שייק ני ם שאו p
סוסלים בו כדלעיל סעיף י י «נז י י י • ®*® Pי׳ י ד כדעת ה * » ך ם לאסויי שבילה בשלנ אם לא דסוחו איב הני שלג הר פסונחיס שם עאים
ואבנים והני נדם שואבים שנשאך לשם הוי כסו נ לנ ק נדם בתהלה שאוסלי! הסקוה אאיי רר אחיב ם■ סאד כשרים ו ל ק הסקוה הניל אסולה
נוכיע בתשובת חתם מואר סי■ ר■ ד לאתד שנתמלא הנוסא שלב לא יאוק על ה נדם תנק ביק דקיייל שלנ שלא הואשר ייז סיביק בו נסאא הסים
חסין השאובים אוסלין הסק ה •־ ם שנמשו־ ם■ מאה שלג אלא ירתו על הגומא מס ברול מלובן ינ חלם תדכה ע״נ עד שיואשר השלג ממילא מולת
זד .אין לד.תיר בשום אואן עיש עוד שמביא כל ה שעית בזה וםסיים סאתר שרוב האוסקי■ הנ^לי■ הולנףם על הראיש וריש איך תלד .על הדעת
לסניןי באיסור כרת בד עיש עוד בסי־ רי־נ סויש  r rעוד שכתב דאף ה טר שסריה לא התיר למבול כשלג שלא נני ח אלא בשלג »נ ק ע ה וי
שידת לסקוד .ססילא שלא ביד ם אבל אם הביאו שלג בידים ל ל ע בעמן שיתאשויו עד שיעשו נדם ודברי הדנדא סילתא באאי נאשיד .היאכדעי שו

המאג דוק* כסנמגו
)מס(
ו מ דן:
ו רג דעת סיג עטל
»ויו מלג אגל » 0גימוס וג1»9ה >ד^ 0י ס ם »ט
אגקוס
למקוה הלי הוא >שאל מים ו » 0ל הסקוס ופםוז סוא פ־ן .

דדכי ת שובה
שמאון הקהם במל ציל הי׳ גיסו כל כה׳ק פי יפקב יםניאלזי*ט ממשפר•
קאס שיד* זר,ט של ס רג במל מיסד לפהרה דל והנס מ ם
שהסנצל בסיביר למהרס כס בסקדסס ט בפס מ׳ ססימר הלז
לא נדסם פוד השרה צ*צ למנדר ,מליבאוויפש נדפ מדיין לא סרס
הספיס סל לשון נמגיאו סחוס טכ ואין לסארז( ומרש להלכה
נסה במיביר לסהרה להקל גסמהיו בסיזלה ג׳ לוגק שאו^פיי״ש
ופיי׳ מו*ס פירי סהרה למפמהדק דל סשו׳ ל*ד לסי׳ רא שכ*
שזהו פצה שובה להכשיר המקום סדי יין או חלב ושכן נהט בק׳ק
ברדיסשוב ]כר■^ ומיי׳ מו׳ ח פסהדם ודג שם שט ליישב פדוס
מי ס וגדך דל לא ט חקנס זו וכי דס ליישב דהא איכא בל
חשלזיס אלא דבפקום צורן צ׳׳ש בל חשסיס 0רכ בדאיכא סקנס
אסרס אק להספיד ונדכ לא הביאו זס מרפ מיייש )ובמההטם
שם הביא הרב השואל אס הס׳ סיבור לסהרה הטל ונדש מ ם
הג׳ מהטס מוחפיר וכנראה לא  « rמי הוא המוטס ומביא
ושזהו הגאק במל צ״צ פליבאוויסש כר׳ל( ומיי׳ מו׳ ס שם ארי׳
)הנסמז לס׳ פרוגס הבושם( סי׳ סרג שלדססו ממר נכון ליישב
הפקוה מיי סול ומסר ומיי׳ מ ד ס דמי פלכיאל רדג סי׳ כח פ*ש
שה וטפה לכל צד שימשו :
ועיי׳ פוד בט״ס פהרגז־ם רדג סי׳ רטג שט דסשוס דק־ היהר
של שינר פרל« המים נדיסלב וכדומה לא מהני ^לחשש
ג׳ ליגק שאו^ דרבק ולא לחבו של שאובץ מטס פיי•^ אמנם
כשהכשירוהו נדי סלבכרל סייזמרס יד יצחק )להט׳ג מסאלמשאווא
רדג סי׳ ודו ב»בדא שניקו המקוה ולא סי׳ אספר לשאוב
סלה לנגב אוסה ^ י ט המפיץ סזק  toיבואו הפיס ומ&רו
לפרך ר לימפיר ופירו בהם סלב לפין ט ליספיר כדי ^ :לו
הפיס מראה חלב אכן לא הי׳ להמים מראה מלב פפש  pפראה
טסה ומפמו המים והפלס להסיר כפקוה גלי סק»ק מיייש ו מרס
מי באר )להג׳ סבוקארספס דל( סי׳ טס שהביא דברי * צ
הסד«ס »*ל וסטז ^ ה ל ^ ק בפד הפנכג להכשיר ספקיס
לכס !0ס )טמסיייאיס פג׳ לוגץ שאובין( כדי חלב או דם מ״״ס
וגס בדבריו )ססשד  (am poשס סי׳ טז ו«מלס ^:כשיר P
כנז׳ ]ופיי׳ נדבטנו לנדל » י׳ טב ם*ק קס־ז וספי׳ טג ס*ק
קטא ו ^יג ולהלן ספי׳ פ׳ סיק ד וכדק טג נ ט ה בגלי פטקב

סה ונטק רכדו טס ופיי׳ בדבריט[:
סעי׳ ל׳ )ר!ט( ודטלח .מיי׳ סנדג אטס סי׳ ק״ס בפשבצוס
ט ק ג׳ פס שסלסל בל׳ סססט׳ נפקואוס
ומוסבר סס ומי פלס דהייט מים לפק פקוה סם באו׳יס פשפמ
^ ז הייט  pפי ס־מס מיי־ש ומיי׳ נסי חיבור לפהרס)למטל
פסארטספאסאליא דל( פל פקו^ח כלל ני אוס גו־ז פס שביאר
פד׳ הססקיס לפנק פלס דיא מם *דד דסוסר למשוח סקוה
לכססלס משלג וכפור וכר גו׳ס אין פ 6ו בכלל למשוס פקוה במסלס וי׳א
מס להשלים אץ פלמראוי טא טש סילוק סס טןמלס שפמלץ
או פלס שמיסרץ אוסו פקדקפ דסלס שפסלץ טס מודודפשליסץ
ושו bץ נו ]אבל בפלס שמנגיין פקרקפ הוי סלוגסא[ ר׳׳א דאדדבס
פלס שססיין »«־קפ טס פודו דאין משלים זהו ספלה איזרי
הביאור ופלמל לפיד הסוסקיס דל מייש ) :ה מ א( וד».י 0
 irrwעב  jn spנדי־ בשרת שם ארי׳ הנספח למלונה הבושם
)למאץ מזכזלב דל( ידו׳ד כד׳ 4ד נרד שרצו להכשיר הפקס
ושאר פמס פכשיפיר ודש פס ששאט בכלים שאינם נקבים וסי׳
פורס גדול בדבר ט הי׳ בסססיסה רפש ונדם מס פי׳ קשס
לסחוס הפפייטס והיו מנפים פיס ומס שהיו פטקב סי׳ סוזר
ופחלמלס ופספרב בלסלוסיס המסר והפ^אלומר דנדס הנוזקסיט
שהוא פג קצס גדש ט רכוס שיכולץ להדיקו מכלי אל כלי אין
שאיבה פוסלס בסן כ ס ^־ בסמי* זס וא*כ זהו כנדפ הסדוק ורק
סשש להספיר ספני שייל דטס מרוק הייט רק אם מזסלסנפשך
להפקה ט ס הנרוק דאץ טס שם באוק משום חסו ט ס ולא
טס אבל מנספרג ר » בפיס שאוטם כפונדא דדי׳ *לי פוסל
והפלס להחמיר ספי*ד הסט׳ד טיט שסוכתזים למדסס היפב
מקום ולעבס טי ודל ומפר פד שלא יש*־ » לחלוסיס ט ס
ואז ססי׳ שירס טייש ופס נמ^ייך טס טפר * מול טי׳ סס
שהבאסי מדבריו לטל סט׳ ט ס ] ט ק קלים[ טי־ש ) :ס ט ב(
ולא עוד אלא אפילו עקד* .כל דתטקוה משלג .טי׳ פסיס
ט ק טא טש בשם ססכדס ומיי בדברי תינו גס׳ דמיי סיים
*ס טד ומיי׳ גשויס טס  oxteט ג טרד ט׳ טו טש סל
דגדי הסטס סס והנס טי ש מ ט ס טרד ט׳ רי׳ג ט לסששיד
טי מזל מלוק לא חשיב טי אדם טי*ש ומיי׳ בט לבטן גפס
ט ק טג פס מלפל סס ומיי׳ מ ר ס  V30סופד טרד ט׳ ט ס
בפסץ

דעה הלסת סקואות רא סעיף ל

יט

)ממ()קמנ( א פי לו) ק מד( ע שה )קפה( כל
באר היסוב
^מש( אפילו .ומש׳ן שולק »*ז ועניא כ » לא־וס שיפוי לפשמן דלא «»י פנילה בפלג  qbפ*פ ט כדי מ׳  p rtpלנוטל ידיו נשלב נדי לאנול פלי * Cאץ

דרכי תשובה

בטנק ב׳ הפקי6יס סספוטש זל׳ז ובינוהס נקב כשסס׳נ לה«ק
השאובים אם פניוס המים בסמקיה ^ז ר ס אכל מ י »ןיר
הגלTו המים ונפשו בקמו אם מומר להשיק השאובים ספפס כל
הראוי לבילה אץ בילה מ»במ בו ופלפל וסאריך בדברי זקט
הססם «פר דל בסי׳ ר הנד ב»דש סה בדל ומיי׳ במנדס שם
סי׳ ריב והפלה שם בשבם « פי דל׳ש סה בל הראוי לרלה וכוי
ואין להסיר כשכפשה קרח זולש אס רוב מים ונמערבו מסיסמ
קמו יכולק להשיק פיייש ומיי־ בשו״ס מהר׳י אסאד זייל
« rm׳ יי׳ג שד ה־סר ואמ1רוס להפשרס שלג במקוה ליק
השלג בקלמס תרה גדול של נמשח שמנוקג ס לי׳ בשפנדנ )של
>משס( ובנקב ההוא לפשוס מרזב או קנה מלול של מחכוס ואודב
ישבו המים ד ע הנקב למחב
יסיקו  b6ממס הכלי וכשימס
הק^  05לציטר של סך הפוכן לכס זה ויישם א> סוך המקוה
דישנה וישלש ק פד שימלא שיפוד מקיה פיייש) :ק מג( אפ־ל*ו
ע שח כל ד&קוה םשי^נ .פיי׳ באס׳פ כדק מ*ס בשם הש׳׳ך ופיי׳
ב^*ח »יפ אמס הספרדי ידג ס״ קי*פ שהפלה אמדי האריכוס
דמוסר ל ס ס מיןה משלג לכססלה כד׳ הדמב׳ם והראש מיס אס
להמסין ^י דמק מד שיספשר מפצמו השלג שנסן במוכו
בסמלה )שיהי־ כ״כ לכשטמומ יהי׳ חב שיפוד מקוה( ולמזור ולחס
לסוכו  i cאמר פד שי^יס שיפיר מיןה סוג מיגר למוש לד
הראביד וגפר־פ שמציט להדב מיד׳א בשירי סי׳ חא אוס נדז שציין
לסשו׳ סרב כטדג )בפי מיי( ארח מיב סי׳ נרג ששיל להרמסם
ג*כ דאק לו לשלג דק מים סד שימפשר כסברס סרארד ומסיק
להמסיר דהוא משש דאר סכס־ד הרב זרס אמס פיי*ש ופיו׳ *0ס
דרא )לסג׳ פסאקש( סי׳ ס׳ אם רשאי למלאוח נצים גסים
דלהניסן בפס הקיר שיקרשו ויפע קרמ למלאוח מק פקיה שהוא
ריקניס והארץ• בפלפולו והפלס להסד רק אם הי׳ מקודם רא
סאק מי גשמים ונסן הנלד בסוכן דמשליסק לכ׳ב דלא נרפי
משאובה שהמשיכוהי פיי׳׳ס ג )ה מד( עשה כ ל הסקוה סשלג.
פיי׳ ג«*ס דצ )להגידק מליבאוויסש ז«ל( מירד «׳ קכדג נדד
המקוה )שלא סי׳ גאפ*־י באופן אמר וציה( לפשוסה נדי נל Tאו
^ג ודל להבא פסה נלא הייט קדמ שאפשר להשיג גם פסה
גקץ ליאדאוונפ׳ם )^יייו^לסיינ׳ס ולהביא להשליכו להון־ המקוה
בל 9ך קרס בכשיפור ס ס ס ^ ם יהי׳ ממנו מים ס פו ר פ׳
 9(10וסספשר בפי הפקיס שהם שאובה שהפשיכוס יהי׳ ס ־ וס׳
ואן! אם סמצא לומד דהפים בספקוה הס שאובה גמורה שהמשיכוה
כולה יש להקל בשפסדס בטדון דידי׳ וכו׳ וודיז בימי » ח שאין
להשיג ^ כ׳׳א קרח וגליד נל*Tוניש אזי יש לממס מז׳ אק
אנדב ס רן( כשיהי׳ שלג נדם האיז אזי יוימ־ סוב ונסן למקן
ססקוס שניס שמהי׳ כשירה ברוומא יוסר והייט פיי שיוציאו אס
כל המים מסין׳ הפקוה כדי שיסספו הציטרוס הפקלמים לסון•
סמקוה ול^׳ב יצאו ספים «!א ישאר שס פיס בפקיה ארדב יביאו ^ג

הרגה ^!נדלו לסון המקוה הריקניס מ שלג ש^ןר י»ןר ויהי׳
נמס ים״ פ־  otoמים ולראוס םיה>׳ נמס מפשר רק נדי י»ס
ביס הממיז לנד שירמסו הסטר ולא סדי שיפילו מים חססק ס׳׳ו
»דש » ד ש סי׳ ד׳א ס׳ק חי גשם שדס סולדוס יצגמן סי׳ סד
באמי ש«»ד מסס דהז ממט מים מקוה מ׳  Otoיפסמו סציסדזס

הפקלמים סיס לוטן־ המקוה  pזכורט כד הוינא סליא הסיר
אאזפדר הגאון נ*פ ^פל הסטא[ לפשוס פי^ה בסמלה נדי שהוצ^
המים סהפקוה והביאו שלג והכטסו לסקי הסקוה הריקניס ואמ*כ
סיממו המרמז פד שנססשר ונמס השלג והי׳ למים פ׳ סאה אמנם
פכשיו ]מ־ח[ אס א*א להשיג ^ג סא קרס אזי א*צ להוציא המים
שגמקוה סמלה כיון שבנל Tוקרס אק היסר לפשוס ספנו פקוס
מזסלה לדפס הרפב״ם כנדש בב׳י וכ־מ )ואף שמדברי הש׳׳ס »ני׳
ל׳ משמפ להסיר( א*כ לא נרויס סה יוסר מאם יכנסו הקרס
לסקי סי הפקיה וכו׳ וא*כ א*צ למציא המים כו׳ להפיל קרח
הרבה לסקי.המים נדד הדל ואמ*כ במוי׳ף יוציא כל המים רסילו
שלג בסמלה כנ״ל פכ׳ל בצ*צ פיי׳׳ש) :קמה( כל דדטקוה
סשלג אי כפור .פיי• בשדס פהרש״ס ידא סי׳ ר פ ד ה ^ ה
שגמיר א׳ אק שום מפיק וקשה למצוא פי גנמניס ופשו פ5ךס
פקרס וכפד כמבואר סס בססי׳ ל׳ ונאשר פסה ע ח דברי ס׳
האשטל ונמל אשמל שאק להסיר פקוה פ1«:ג אם טלה או חגה
משלג גם אסר שנס־ דק דבשמס הבאיט לא הי׳ ראוי לטבילה
אך שהיי קשה להפשיר השלג מיז לפ^ה נם פ׳׳י ססים סלובטס
כפי פצס המהם סופר סי׳ ד וסי׳ ח-ג והסכיס רב א׳ ליסן
לסוך )המקוה( ה^ג ו כ » שם בטף דק
סאפפיואה־ד
והביא מח«׳ מהדי
כמובאבמזל אשסל
ה^ג והברד
אסאד סיו׳׳ד סי׳ דג ובס׳ שיח פ ^ ה )להנפהרש׳׳ק דל(
חידש דבר זה מדמסודמה שנמשה פ*י נרמא דדי אדם להפשיר
לא מיקרי הווייסו פ*י אדם ובאפס זהו מוד במסיס שם וגם גס׳
האשמל פם נמל אשטל והפלה שאין ל־יש למופרא הניל מישגס׳
האשכול וגפרס בקרח יש לסשוס לנתסלה כל המקוה .וע׳ד שהטמו
הקרס פל ססין  teברזל ]פיי׳ מ*ש לפיל מדק קפ׳׳ב[ פד שטמוסו
ונפשט לפקוה הנם ד ס סי כלי פסטס פקס! פופאה פ׳מ דק
שנמשכו פהססין לפקיה דרך נ׳ ספמים פל הקרקס יש להקל
מדאי ופיי׳ש ספמיו .ופיי׳ בנדח שאילס ש^ם סהדודא ומיינא
סי׳ קס׳ס שהסד להביא השלג בשקים ולכני® בפקוה פל מ xים
ולס^ השלג פ*י סאפפוואדר סד 5מימומ למים ופיי״ש בסשו׳
)^אודז( סי׳ יךפ מם לנדיד המס׳׳ס שהממיר להדא הפשרה
ה10גים פל דף אק משש מ ^נס הכפור  toהנסרים פשוסהווייסו
פ׳י דבר הפק״ס דכי הנסרים מביאים אס המים למר המקום
אדרבה הנסרים פפכמם קצס אס המים ולולא הנסיים היומיים
זגק להדיא לסקי הפקוה והח ממאר דאס המים רו^יק לבא
זולסם אין משש זה פכ ^ד פיי׳ש ונדי׳ פוד בשדס שאילס שלום
סטינא הס׳ סיי רנדא שהסיר להפשיר הכפור נדי פא«־ן דלא
סיקרי נדו המיי» נדי אדם  pפיי׳ *0ס ®ים של שלום ודא
סי׳ נדמ שהפלה להסיר לפשרס-ג בהפקוה נדי דאמפיף ^ נ י
ני סז שיזצאיס מהדוד ונמשכים להמקוה פיייש ונדי׳ ס ׳ ס פהרא׳ש
)להניס אלכסנדר שמאל היילפרן דל פלגוב( סי׳ ל*נו שהtoה
ממשיח נדי דאסס׳ף־
להלכה לממיר מ!א לס«מ מקוה
סאשיין ומשש שלא הד הווייסו נדי נמרה נדייש ונדי׳ ס י ס
חגיא )להג׳ מפ^ןש( סי׳ ס י ד ס ס  canשנססשץ וטי אס מסט
מיבילע  :toאו ^■ס בכלים הניןבים שלאיהר^ ג* לוגקסהימשן
®ך סכלי ולהטמן כדג נסרים ססונסים בסון־ סמדר ס מ ן שם
דפמיו

לרה דעה הלבות מקואות רא סעיף ל לא

באר זעולה

 nסס »גסג) 9המס דמקוה )סמס "משלג או •כסוד או ברד שדגיא־ י=ככלי ועשד .מהן מקוד.
מדדו>1כםי מיובא
מר א סול מדברי )ע( כ שר :מ ס ונססספד םיפ1ר נמר\ס מלג )נ( ימפן הללו סיולס ) סי  oraהו׳ 6רד ולרא*ש ור׳נ
אביו הלא״ש ושבר
דא״א לומד חנושין
מפיס מרוק מקדה ונסנז מים )שם בסרדכי נשם ה סי מנסה והרל( פביהם( )סמח( ופוג )קמט( להספיי )ק  0לכהסלה )סי(
שלס מהא ישנה
נדע ופיק בא-ס סי׳ ק-ס :ל א )קנא(  ,T p tfשאוב )נא( שהגל  Tגקנב( טהוד משום מים שאובים
ד^ •״פ נדב
מכיס
מלוק
»מצפלן< צ>ד שאה ואין סתלץ נו ב » 1n)»3mm 00ודס י׳יהודה ססוא » trsממו מרוק ונו׳ ורה סראדד  » ■p iמ נ  togcwדססיוס והדפס

הרמסס( ו6ז

סופר לפסל בו נפוח שכו) 6פרדס גכס ר׳ כמריכו( ויש מסמיריןלפטל מל 6לס פד סנמוחו

היא״ס נצל צ־א סי* נ׳ )יפימס סגסנסס קלס(

8תחי תשובה

דרבי תשובה

לו מים כיון דמ*י ,מדלנק זדם )>( יז מן .פי׳ נוסא נכנם יסו « oq
בזהי
ז כ ט כשר .פיק בסדא סי• ין 0סינן נדו
כדי סלא יססל ממנו מדהים רמוס דנסיסיס *דם לא יהיס 0כ נמו פסוא
מכסיו )נא( ססנליד .פי׳ םהקרישו מיזדו מסמס סקור וסםנימזסו כסל להקתס כלומד ססזרו להיזס כמו מי נסזנים ומוסד לפטל נ ק ס׳ו-

דרכי תשוכד.
ויסשרו טרם יסדסן לסוך הסר והפלס לכ Tnבששומוס פייש והגה סיי׳ מ ר ס כפס שורק ירד סי׳ סז ש»ןסק הרב השאל
ופיי׳ נשרה סמק שאלה )למהיל פהארניססאסליא דל( פיד׳ד סי־
נ״י שטסה להקל ולהסיר להסשיר נדי שאפפוואהיר אס השלגפיי־ש
ונסשו׳ שלאס׳ז סי׳ נ׳יג שם ]ומיי׳ לקבע נדנריט סיק ררס[ :
)מטו( הטקוד ,טשלג או כ »־ .סיי׳ סך ונאסס ס*ק פ*ס
ונדס ופס׳ש ס*ק כ׳א בשם הסידס ופיי־ בשדה אנט נזר מ׳׳ב
מידל סי׳ רפ״ד שנשאל xוצים לסמס פ^ה נשט אוסנים א(
להמשיך סי סילוטס שנפשנים לקרקס ופסוגרים ליךקס ונסון:
יפשה המשנה נ׳ סססים בקרקס ב( 6ו נרי כפור שיסילו לפקוה
בכליה פטקבים ואמ׳׳נ יטשה ספולס שיפשר השלג כפין שב׳ הסהדס
נשיספשר גם סש*ך פכשיר ,והפלה שם באבני סר וכ׳  ateאומר
לו שהש׳יך שפסק להכשיר לאמר ההפפר לא ראס טן 1כספר
נפלי הגסש רק פ״ש נ סי ולולא  pלא סי׳ מקיל עד XD 3ס 0נ
שמז01א נ׳ שכראסד בירר דיני פקו^ס נפשה פסי הגבורה לק
אק לפשוס לנססלה הפקוסבזרך זה כיון  XDftjנמ  pאסרהייט
לסשוס באופן א׳ סרל ס׳׳י ציטרוס שאק פקנלים מוסאה הייט
קמסים פריד סיי־ש  rcp ) 0) :ם מ או כפור .סיי־ בשר׳ס אפרי
יושר ס*א סי• קסס ס׳׳ד נשר שנפשה ס״י פאשי׳ן ולוקמין נפה
ססיכוס קרס ומשליכק נירים להמסרה הנפשה מצפמסכ׳פ וכאשר
נספלאה המסירה פיס ס׳ ^ ה שופנק אס׳׳כ מי פאובק והפלה
להסמיר מכפה מפמים שלא לפשוס מקול כזו סיי״ש ומיי׳ נשויס
דברי מלניאל ידג סי׳ כוז ס*ס ס ד הקרס הנפשה סי פאשי׳ן
)קונסיס איי׳יז( ורפסו להסמיר סס פיי־ש גאויך ) :ס מ ח(
וטוב לזתחסיר לכתחלד■״ פיי׳ נאה׳׳ס כדק  0פ נשם השיך דנם
פפיקר סדין אסור ופיי׳ מד׳ס מבא כדק מ׳ ונסל סיק ר׳ס
שהמלה נינ כרפס השיך ופיט נסב דכלי זכוכיס וכיש כלי מרם
המצורפק פסטס יש להנזיר להפטל אוסן בשלג כלי ריסוק טון
דפטלסן מעה אלא פדרנק ומיןז דין הפמלה בשלג פיי׳ מפלס
ס*ק סיג • )שמט( לדתטיר לכתחלד״ פיי׳ ססיש סס ומסס
כשנססשרו ליפוסו ונפשה מים מוסר לכססלס אולם כמי׳ רפקיא
בידר ד׳ ודלנא סס ט מ ס נפלי הנפש להראסד דל מ ם מ«מו»
ונפשה פים איט כשר רק לצירקז לחב מים כמיו נססלס אבל לא
לפשוס פפט )טלו או חבו( פקוה מ^ש ופיי׳ בשדה סרוגה
הבושם סיב פיו׳׳ד סי• סג שהרבה להשיב  ioמרסקיא סה
והפלס ננסון השאלה שמטא ססינוס נ 4ד בנצרים ישליך לסך
סשיס הפקוס אז נשר לסע ל»ול ס כשיסמור עיייש ]וסיי■
גדבדינו נזה לפיל ס ק קנדה בשם שדת שאילם שצום ודסמי׳ זיל( :

פל הפקואוס של פי נשפים נמסמפק אימן פיי סאפיוואמ•
ולנממים נקרש סי הרךר סלו או ח ס ונסשר סי סאסיתאיר
שיהי׳ סווייסו בסופאה אם הסיפיוואיר לא נסשב פסובר לקרקס
ובסרס הראהרפין ו^אשיס שאינן פמובדיז לDאפיווא  vוהגאון
מספ שורק השיג שהוא פקשק נדול והפלס שם שיש לסוש פל
הני פקואוס של סי גשפים נם אם נקרשו ח ק ונפ^ו סי הניל
אולם נפפיק נשנקרש גס רוט יש להניד נם סי הפימוס ס ם
שנשאר אבל כשנקרם טלו יש לאסר אולם רמק פפציאוה הוא פיהי׳
נקרש טלו פפש מדיד ]אולם אם  pלדון לסקל כשנשאר רק
פיש® לומר שיש לט דק פסיק נם לקולא סז צסג נש הפטאר
לקנק בשמי׳ פ׳ בדנריט סיק רסו ורסז אם  pלט דק פפיין
ליךלא מיייש[ ופיי׳ פוד כשרה נפפ שורק בחשו׳ ^אמרי׳ סי׳
פיח מזה) :מג( לבתח ^ת פיי׳ שיך ס*ק ס א ובאסס סה
ומיי׳ בס׳ טס דוד )להגימ חד טספרי^ ז׳ל( סל הסד בססי׳
זה פה שמפה דהא קייסל כספי׳ ליג כל שפסלס נרייסו P
המים מון ינחושיס אדמה פיבלין נהם וליכא פאן דשלק פליו
וסש מ^ג שאוסרים וממפירים לפטל פד שטפונו ונפשה פים
ופיי׳ בארס סי׳ קיס ספי׳ י׳ ובס׳ פצי אלפונים שם וסלסל ®ד
סס והנה לר\׳ סל הרסא סה ב*5ס סי׳ש:
ועיי׳ »ד שם נס׳ טס דיד הנד נספי׳ ליג פה שנםססק לש׳׳ד
המסמירים הרל בשלג קודם »סרסק וטשס לסם אבל
לטס דמשלים ומפלה אס כמיץס כסוס וסוא ואינו ^סר סס
כמ^■ נשיך ס ק פיא ונמזפק אם משלים נאק המים צפק
סג כמו בפיס אם שא נק הצד שמשלים כסיש בספי׳ לס או
דילפא בשלג וברד גרפ סה פ  0פ הגרוק ואינו פשלים אלא אם
כמים צסק ס ג וסלסל  a :ס ס והנה נציס:
וגם נסמסק שם נ טס דוד הס׳ לפנק צשרין )שיט אנפ»ז»פשל
מים כמטאר בהוס»א( אם ג׳ לוגק צסורק ססלו את
המקוס נשאונק טק דאין פפטלק ס כמוס שהוא וטסה לסק5
ראק שסלק משם &:יבס ®ר׳ש :
סעי׳ ל*א )סנא( םק  .0שאוב שהגליד .סי׳ ממלס סיק
נוג סס שהגה דק זס נציס) :סג(3
מהוד ס שים סי ם ניסוחו כשד לדקוות .סיי׳ ע ד ס onra
שבסוש סיי ייב פה שטאר בהלכה  tוגסקו דבריו סס ^ ס ס
לדנלג א( סל^ס ן«לו או חג ט(וב נמג 4ד הזר ונישק א מי
לפטל ט אבל אם ילד לו 6ניכ ש נשפים הפשציפים to»A w 6

סס

יודה דעה הלסת  m p oרא סעיף לא לב לג לד כ “י״*׳
נימודד יכ שר להקוות :ל ב "מקיה שיש בו מ* סאה מים ונדם רך )קנ  0ישה»־ה  ,-jTtwי דמש»נ 0D
הטיט יכולין ל ט מ ל אפילו בטיט נקנה( אין ^יוםוגשי׳ל^ל
ושותה ממנו אס )קנד( ד&ים צפים
דסים צפים עיג הטיט אק טובלין במרךם הטיט אבל במים טובלין אפילו אין מ מ׳ ״®’’ "״ ? ך *
סאה ’ אלא >ףי הטיט ג לג "כל שתחלת ברייתו מן המים )סגו( כג1ן יבחושים אדוםים ’יייוס ה מ»היי
)סנז( מ ט בי לין) ק; ח( בו) קנ ם( ®ומטבילק בעינו של )קם( דג נ ת ל שנימוק שומן עינו
יו«
כחודו  :ל ד אין הכלי חשוב לפסול המים שבו משום שאיבה ' אלא א׳ב הוא ״יי.,
)סםא( ראוי לקבל סודם שיקבענו)ס סב( ”ושיתמלא )»( לדעת ואז פיסל בין אם דזא ^ ’ ""מללי
»אי מניוגי׳ בסא
מ מ ל צ־ס  qtp9יוה וכ־נ מדגרי 0W 9
פליני מגל סבל נכאי שוס? וירת בהאי שופה סל*ש סם נפ״ הי מז י ר ג paw׳ מ פי ק דשופש דן<
>פ*מ מהל׳ מקואוס ז שם מתא דספ-ק דס־נת שציינתי לפיל ח למרס נפ־פ מתא דזנפיס שם ונפי׳ לש״י שס  eשס וכפי׳ לש״ שס י סלימוא נ״ק q7
נדה עיי כ סמ»ה ב׳ פ*נ דמנףאתו
ס־ז פ־א וב׳ב

באר היטב
)נsar6 ( 3

רל

שי»1לא לצלכיו אגל לא ספיק שממנלא למנם לשופבו

דדכי תשובה
נרם כשר .ב( מסוה ססר »סשל מ׳יי נ* לינין והגליד ונימוס כשר.
ג( פ^ה  teמ׳ סאה שנמשה קרס סלו או רובו ושסך לסוכו
יימין שאוגץ כדי שימס הקרס סמל .ו( אבל אם הביא הסעין
דק־ המשכה כשרים אסי׳ נדי דבר שאים ראוי לבלוס מימא .ה(
ואם לא מל Tאלא מיפוסו נראה דאיט נססל בנ^ובים ו5דמ סוב
להביאם נדיי המשכה .ו( השלג שבמקום אסי׳ אין בו מ׳ סאה
אים נססל מ׳ לונץ מכיל מ ד ם ומיי־ש בנבא ס*ק ס־א מס
שמסיר למציס בימי הק 1י  c !6יסמפס הנקב  rsocnמ*י הקור
דאז במלה ההשקה דסא ססיף סס בסמי׳ רב דאסי׳
קרס
דבר שהואמברייס המים ממפפ מיי*ש:
סעי׳ ל*ב )סנג( שהסרה שוחה ושותה ססנו .מיי׳ בלמון
נמס סיק מה שסמלה דדוקא » ה הייט
ססם סיס מדלה ואן« שאסשר שסרה אמרה הגהלה ממנה שוסס
ממט אק לסוש אבל בסי׳ או במיה קמנה ממנה מק כלב אס
־יטל לשוס לשמוסן אץ להסיר ואן« שר המניא בשי׳ רףס סמי׳ ס׳
ממי בין לנכרי בין למקיס מ*מ הסמיג שם השע סליו והמלה בלבטן
>ספ »ז דלסנק מקוה שהוא דאורייסא בידאי אין להסיר רק
במרה יסלס לשמיה כמי ) :הנד( הטיס צסץ ע״ג הטיס יכולת
ל ט מל אסי׳ בטיט .מיי׳ למיל סי׳ קציס סמי׳ ל*  0ומיי׳ בסוירס
סון( סיב דמקואוה דהסבילה צי׳ל במים ולא בסיס דאסיר לסבול
בו אסי׳ בשמה שסצסק( ולח׳ שיהי׳ במים חב שיפור מקוה ואז
הסיס פצסרן{ לרוב ומיי׳ בלבנק נסס סיק סיו סיש ס ה; ) מ ה(
אין הסיס *סיס עיג הטיט .אלא !ממים מן הצר .סיי׳ לרמ סיק
קר׳ס :
ס עי׳ ל ג ) מ ו ( כמן יבדוושים אחסיס .במרקי השלמן)להה'ג
מנ^ואהרדק( אוס ק*נ הפה מל המור שלא
הרא  toדן זה שפקירו משים זבסים )אס כי הרפבים והש־פ
בוס הביאוהו( ור ואולי משם דלא שכיס ) :קנז( סטבילין בו.
מיי׳ בסדוך השלסן שס »»1ס מל לשק פ ק המסגר סה והוא
ס^ק המ»ה לפנק סיס ג*כ מסביבן והוויל למיפר סונלק ולכאורה
>לאס  onדרק אכלים ^י ו* שיק• למן ססגרלק אן■ מדיין צ*מ
דק מצש כיס סס ^ול^ה
אמנס לא ספיר שס בסחןי
 » sto | 0י 4ן אל שהסנה מס^ק וק »»ק( זה במקומו
מי׳
ולא  linsiכליה
הסיט  Soמ  mוהסנה
^ מ מוך ודס ^ ) :ח ( בו .מ ס הימיא  n«toסי־ ידם

סמי׳ י בטסלי; לידם בפיט של ת ר דוקא ממסקו ומיי׳ מיא
שש ובמיה אפח אש ייויד סי׳ מיז ובמזלה פיק סיה ובס׳
לבנק נסמ ס״ק מיז סיייש תיי׳ בשרה סהריי אסאד סיויד סי׳
יטי ®*י הקישיא ליז מובלים ביבמושים אדומש אפאי איט מסל
בשיטי מראה סיייש פיש סש ) :קנם( טטבילין בעינו של ת
ג חל שנימוק עינו ב תרו .היינו בהדגש היוהר גחלים שנקנימם
וואללסייש .שנס מיי׳ בס׳ לבנק נמס סיק מיז שכ• תלנל מינו
של ת מי  pvc6לממן המסוק בו ולא מי מציצה גק הממן
לקרקס דמק במש אש מצן כסו נבי מסר שקדמ סכחמו מיי׳
ארס סי׳ הקסיו מגי׳ פיו אמנם כאן »ו ס דליכא סציצה סק
דנשוק סכל pר סכמיד עיייש :

עו ד ר שם בלבנק נס® יי^יז ^ א ימ׳ הסשה אדם מממשה
ששן ונם שנשוק מאליו או כשפונס בים מיירי פיייס;
)לס( דג ג חל שנימוק עינו ב תדו .מיי׳ סיק הקדש יש לססססק
אם מייד סס ההלכה כממנס הדג גחל ביבש :וכבר פס מ
כשמוננז בים וכמגונס מדיק בש גס כשמסוק פיט בסודו רש א
כאב גדול מדאי מזה מיס ייל דבכסו הגדול שר^זה מחין הואהי
ופסי שב׳ גססרי סכמי הסבפיים שאירס לסממים שפפדה סמנה ^ ש ה
מל דג נחל סה וסברו שמא נפל קמן מל הש ומ!יכ סדסזס
סת ונזדמזמס הספינה .וא־כ צש סה אין מוסר לכהסלה לפסל
בסון סין דג חי גחל וטרא שהוא מדיין »«ך המים 10א גמג
פוי מהן דלמיל במסכי סי׳ ^•ס סנד׳ ל*א דציל בהממיגוס שימוד
מקש ד׳ סססש  toהמזד לימל ממש שייש בדרכי י טו »
« ק קיי קייא דגם במקש ב ס ^ רפוס שיין >  mביססוהא
ואין למטל בס מכיש n» 3׳ לימס בסון סיט של ת נחל איום
™א כזה כגיל ואין לומר ממ*נ כיק דמא מימיי מסוא ג ש מדט מי
שס»ן ב מ ק סש רק כפו סיס מש בים ומכלל חקא שרסקו או
שיסבול בספים שניל אגל סיס דא דהא מש הסנט מא ksא
ססבול שס כל טסה מסמס הביסהוהא מיל ואי מיידי כשהוא
בימה גאק כבד פס אז מסא וציס סק נשוא דסי שאש שסס
בממס במצימה נרב לא ל^ריו בוה :

סעי׳ לע* )ר&א( ראד
לבנון

ושירוסלוו לרעת .ואם
דמלק ק< ייב 6ס הסלו

לקבל נןדם שיקמנו .מיי* גס«
נמס סיק סיס »ר 0ס ס(30P) :
המהו  fl!oמסמס ב מסססא פיק
 004לנג  o mירידה נשמש הד

באד דעולה

יודה דעה הלכות מקואות רא סעיף לד לה ס

ל יגשגה פס ביים והםג( יכלי גדול “המהדק ט׳ םאה כלח שהם כודיים כיכש כ*ן אם הוא כלי המן
 qfביותד ואפילו הם )סםד( כלי )ע( גללים כלי אבנים כלי אדמה  :ל ה יהמניח מכלא
תחת הצגוד אצל המקוה כדי שיםלו פמגו המים למקוה )הםדס אם “יש לה )מםו( ד*
י'
סקנעו ולp5י qשפות שדאויה לקכל המים םו ^ ת ואם לאו אינה פוםלת קסה על צדה לימה אםילו
יש לה שפות אינה פוםלת כיון שאינה עומדת בענין שדאויה לקבל ״וכנק שהמים
למהוה rולתה אכל אם אין המים דארם לבא למקוה דלתה אפילו קפ ה
יהתף׳ דאוים לכא
על צדה או )סם  0כפאה על פיה )נד( פוםלת  :לו “צנור שאין לו ד שפות זדנו חשוב
 qwנדה
מהלה מינפנה ה׳ כלי וראר להביא ע״י מים למקוה )רמה( ואם חקק בו )כםם( נומא אחת ר!םנה קודם
 ‘pDו־יני שהבעו אם ודא של )מ( ע״ן )קע( אפילו אין הגומא מחזקת אלא כל שד^א נעשה
מ0י פס מ מפגין
ני פיד דמקו6ומ ונפי׳ הרא״פ פס

מוד היפוב
ל^וה פלישה )ננ( גללים אע־פ סלט^ קבלה טומאה אין מומן כלי
פליהן וכן ננלי קטן וגדול >ימ פמול  psSסאובץ ט*ז ינד( פומלה.
ליק פמקבלה סומאה מפום דהדיהו ע׳י טהלה מניק ו3ז» הפליפס אט*ג
דפפוסי כל’ ®ן נינהו מ*מ כיון דמקנל טומאה מדרגק פוכ^ו^ וגסגהיו
דליפה חולק )נ״ז דלקמן סירא מנממג דדוקא קמקכל טומאה מדאולייהא
פומלח וכן מקיק מיח דהכא מיילי  q-wפעולכח עליה האבה פח איל

יידס למלאכה דהסמא אפי׳ אין לה פפה מקכלח טומאה ולפ״ז צ״ל הא
דאמליק לעיל ם״ד ואפילו מקנל סומאה מדלגק אק יסמילק ט זחילה
שאני עכ״ל הסין) :כה( ען פי׳ ולאוי לחכןק כה יזחל היה כאילו פקק
כנר מ«דכ כמ 3חלק טיז ונהב הפין ידל נהי דהוי פאונים ידמ הלי הס
נאים לסקוה נהמפנה וכאונה פימפימה כפיה נדלקק סידד וי״ל דהכא
מ ^י פנט להביא סמים למקוה פאק נה לוב מיס כפל ם אלא כיק פכצניר

רדכי תשובה
ממשה סמכבה אבל שלא נשפס הנשמים כוי כנסמלא שלא פדסס
נדמ בנכא נדי! נדא • )פסג( כלי נ ח ל מסחזיק ^ כיי׳
גפי׳יס צ* 5סמדשיס )להנהיק מלי^דינוש זיל( סי׳ ק״מ מיש סה:
)לםד( כלי גללים כל• אבנים כלי אדסד־! .מיי בשייס שואל
ומשיב מהדורא סליסאי ודא סי' שניב סיד שהוזיל• רב אי לשאוב
המר\ה בכלים של קש שאינם מץבים ומא סלק מליו והפלה דלא
גרס מכלי גללים או אבנים ואדמה דסיסלק אס המקום סה וק

שלקש מיייש :
םעי׳ ל*ה )הסה( אס יש לה ד ש»ת שרא יי׳ לקבל
ד&ים פוסלות מיי׳ ביי דסייט מבוס
דבפינן שכווייס כמקיה חהי׳ פ״י מהרה והך סבלא שש לה ד׳
שסוס הנס פכסאס סל סט׳ מקבלס מומאה וב׳ כב*י סיד 1CD(n
אסי׳ בנפלו כל שסהוסיו איירי הסוני ואפייה מקבלס סומאה ביק
שבססצה היסס מקבלס מומאה ומכשיר לא נשמיה לגמרי והא
ד»וסי כלי פץ אינם מקבלים מומאה הייט דוקא כ*נפולם ^
הי׳ להם גיס קיבול נדייש ומיי׳ בלחם סיק קליה) :קסו(
מיי׳ בשויס הח״ם סיויד
ד שפות שו־אויי׳ לקבל דסים
סי׳ מיב מיד פקוה ש^יבוס המדמה פמנרים ומוקסים מג׳
רושסיהם וססוס מצד כד׳ ליכנס מ לפקוה ונמצא דכל המדמה
משיי׳ גפגלא וצטיי המוקן* מ' לבזסין והפלס דיש לסכשיני ואק
לשש שפא ימס  p5המקוה לצד א׳ שיהי׳ שם מקום לק^ שבוני
הסקוס פקשדים מזהי׳ הפקוה בשום ומוסדי מיייסג )קםז(
כפאה על פי׳ פוסלת מיי׳ בסיק  t*pteומיי׳ מד״ס p * o to
מיג שב׳ חהו דוקא כינא דרוב כפקוה נפשה מיי דמי המקמ
©מאה ססול אבל הינא דבמ^ס יש כבלי רוב ס׳ סאה אקססדא
©ופסל דסא מהיס ©סו׳ להש4מו מיי ©מלא »נק« אלא דגממים
גזרו סל מים ^ ג ץ ©נסלו אבל סס לא אשכמן מו ח ודי לט
להספיד־ ולומד־ ©1ק ©לק זהרזז בצימ ומיייס מסל ©ק ליס:
סעי׳ ל־׳ו ) (rropואם חקק מ ט מ א© .סקק לסוס מ»־
סמונדס מם ה©  0נדי סלא ימסם P&0

המים ונם שירדו צלולים מיי׳ לשם סיק קליי) :קסט( טסאי
©י׳ בשרס טס יצסק )להגאק פלמב דל( ©ב מירד סי׳ כיו נדד
מקוה שפשו ©לך סמים ד^ ציטחס וסם משברים לקרקס ופכיז
משש הרב השאל להספיד מסמם שפא יסממו כפים מד שיכו
נימא טס קיבול ואן« דהוי קבים ומשבר לקרקס מימ יש להה
מטפסמשש דמלי שאיב פשל מדא^׳ ולא פכט קבפו ולמוקן 0קר\ וכרבה
להשיב שם בארוכה שאין להממד סס ממשש שנפשה גומא כ w
שהמלי® רוב כראשטם וסרן הסוער סה ם©׳ ל׳ו ורר! רטט
שפפי׳פמפיד ופלפל שס בדברי כנאק ססיס ©דד ©׳ דא ©ש
16פשס
מיד רביט m e״ סס והפלה להמ Tלהלכה
כשהציטר סשפמ דבידאי אק סשש ופכיז ©ים לא© 0W
שהמשדים ואגש פפשה רצונם שהי׳ להם פקיס בשדה לכססלס בלי
פיס פקפוקים ©כ אם אספר לסקן הסקיה בלי צימר כלל מה ©ב
לשש לד׳ הסממע ואס אי אפשר ג פ ק אסר שא מכשר באופן
ש©׳ הצימר ס ש»© 1ייש  ) :ה ע( א©׳ אק דטסא טחזקת
א ל א כל שד־דא .פי״ בשיס פכרשים ©ג סי! ח סיד הסקוס
היוצא מסמיק סהר גדול ©י וואספרליישניג רשק מיאיר ולא
נמשה שם כלי פסכוס לזקי כמים )שלייים במהפלסנניר( אלא
שספרו ספדה סמוך למים וססו אוש גצפדומניס תם מזדככים
ספים ונאים לשר ©י ©לוטם הקכונדס ונו׳ ו!מ יש שבמייס
שלא יצא הממיין יוסר מדאי או ©י ברזוס של ניסס וסגפנים
הבקיאים אמרו פאק בם טס קיבול אכן נפקוס הנרזא יש  :ם
נהקנה טמא ק»ה מד ראש כנחא והאומן ^מר שזה ממ«
כדי שבואו כמים במיקום קצם שלא ילט נשזק כ־כ ונד והפלס
להסיר דלא איסקרי טס קיסל לסמל הסקיס שייש ]תד׳ש שם הרג
השואל חהו הברזא אק ספש מהוה כפקיס נדבר המקודם טון
שנמשה נהסאבייקשץ ^1מש נ קיי ^ וכל חאיכס יטרוס ט נמשו
®ך הנה סס ייל מצדק ®זו ושאבי זס »הוו»©לסק שםשולשמש
גס נאמגמ^ס סמסולמלק נמו שנסנס  *W p)|:dר ©י* [0ומיי*
©ש בשויס טס יצסק ©ב ©ויד ס״ >׳ ממק מליייס מסם^ניל

סרל

דרה דעה הלסת  nwpDרא סעיף לו
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באר דגמיה

כול ה על  rmכ לי ) ק ע א ( כ ל המים ש עו בייז עליו )קעב< ח שו בין ש אובי ם י א ם הו א
ו»יש “
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פלאמטה
בגו מ א ?אינו ח שו ב ס תי מה ל ב ט לו מתורת קבל ה אא־כ י היו מהת־מים ל תו כ ה
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״
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^ _ -ו
v
) מ עג( י סי לון שה*.א צר מ כ אן ו מ כ אן ורחב ב א מ צ ע אינו ח שו ב ק בל ה ל טפול בו זעןקוה  Jהרמב״ס שם שהיס
””'ז
הנה ) ק עד( ולכן סוחר לפשות פקואוס מיי )»( צטריה וסילוטס של  pשנגגיאץ ״’® ®I
אל הסקוה )מרדכי דקדושץ נשם הר*ר שמריה ורץ ה*נ וסשונס רא״ש וכן הוא דפס הסור ורמרם( או צטרוס של »חקוכ״ננסטלו
ליס פז
הנגוס )סהרי״ר ,שורש נ־ד( ) ק ע ה( ולא ) ה עו( מיישינן שמא נפשה בהן
*שסיגת־קקשם

שתחי תשובה
)כס *תודות וסילונוו^ ע ץ כתשובת נודע כיהודה תניינא חלק ידד סי׳ קליו שכתב דיש להחםיר שזנריךלהיווזבסקוהםינאד כיחייאחוזםעחהולרבל«רד.

דרכי תשובה
»*ל ומיי׳ נשרת אפרי יושר ידא כד פ׳ גיכ נפובדא סו כהביס
יצחק אלא שאין הכלי)שלייים נפהפלמפיר( שמזככק נו המים ממסכת
רק ננץ פאננים וצפמפרס ואין נהפילוטת שום קינול רק נהנרזות
שנשק{ הסילוטת יש כפין גיסא קמנה נשולי הנחא והאומנים
אוסרים שנפשה נפטון כדי שלא ילט המים נ«זק ושארץ וסיים
להתמיר ^א להכשיר לסנ^ נמקוה זו פיי׳ש) :קעא( כל
דסי ם שעוברים עליו חשוכים שאובים .ד נגד*ס נננא כדק
נדד וננחל כדק ל־ו דהייט המים שפונרים פל הגומא דוקא אנצ
אס המים פונרים פל הטמא ופל שסס הטמא מכאן ומכאן הוי
מטוניס שכשרים נספרוטס מסלו לסקוה פיי־ש) :קעב(
וחשובים שאוב ם .פיי׳ נשרת פהרש״ם תיא סי׳ נ׳ נדנר הסילוטס
שיש נהם נקנים המקנלים והקהל 5מרו אס האומן למלא אותם
מסמם דנרי הש*פ נספי׳ זה רש משש שלא מילא אותם וכמי
הושמו נמפמק האיז אם צריכין למציאם ולמוק אם מילא אותם
כיל«י והפלה שם דנאמן האומן מזילא אותם וט׳ וכי יש לדק
פוד דכיון שהקהל שכרו אוהו למלאות הנקנים נם אם שכח ולא
מילא ^ ל כנפשה פיס כלא לקגל כיק דכ^מלאס נפל טס
קיטלם והאומן שינה נשלימוסן ולא מילאן ופיי׳ נשרת ניס סלסה
מ־נ מירד סי׳ ס-ו וסכל הנין פפמי הסד שאיצ למציא הסלוטס
ולנדקןכניל אולם מיש נ פ ח משום שלא להוציא לפז פל הראשונים
שסנלו הנה אי משים הא לא אריא ונמקוה שרוצין לפטס
פצטרס כסטאר נסישקים ש כ ׳ טסרק הכשר נלי משש פיכ ליש כלל
מוציא לפז ומי ומיי׳ נדמיט להלן נספי׳ נ׳ ]סיק רנדג[ ונספי׳
ניא ]ס״ק ריס[ פייי׳ש ופיי סוד מויס סהרש״ם רדג סי׳ צ׳ נרד
פקוה שטא מסמיק ופט ססנינ דשטס ורצסוס מנסרים דרך
מק ונקנ גדול סחונר לספיין אך הנטיים־של הרצפה כגם
נמיוליקום נטז נשארו נקטם דקים וסדקים ויש נהם כדי קימל
והרנ הט ^ כ׳ מדנרי הגהוס סרדט ונם מטיס ממם סופר טרד
שיי ר־א שהמסיר נזה ונם הטא מט ׳מ ריטא )סהגאנדיק פאקש(
סי׳ סיג וגס ס!^ס הנפהר׳־י אסאד ד׳ל שהקילו נזה ונסהרטם
 00הארך וסיים למןל ופיי נדמייו נט־ס סהרש׳ם ידא סי׳
^׳ נ ומז׳ב כד׳ קיע 0כ׳ דנרצפס שמטזנה השם מפנק כלי ייל
מוד סנרא להקל לכיס סיי׳ש ופיי׳ מ ר ס סהר״י אסאד מירד סי״
נחל ופסים קנופים !»׳׳ל קניסוס נסור ומיי׳
י טו ד^וטס
נשדס מהדם טק מירד סי׳ ר נ פ*ד סקוה שצטה סמטת נפנק
» ־ ^ כל פס ופס נפיס שלא י^( כלי פד לאסו־ ■שיקנפו הכל
וזהו נפשה פטי פקודס הרג *לס לא נפשה ^מרי פצט ומו®
^ אולי דניך נמקצת הדופן הד׳ שהי׳ פרוד סהג׳ דפנות
יןדם שנקנפו לגמרי קניפוס מ׳ דפטס אפיג שאיש א׳ נר ישראל

שט׳ פוסד סם אוסר שלא נקנס נד־מ מייש אולי לא מש ופיק
ט פנ והפלה נחשו׳ דש לטש נזה דגם אם פיא נאנק נאיסוריס
מ־מ זהו מילסא דלא רסיא פלי׳ דאינש ול^ אדפסי׳ ^ א Tפ
למןטדפל זה ואולי מנשה כלי קודסשנקנס נקטפוס גמודטיש:
)מעג( סימן שהוא צי־ מכאן >כר .סילק טיט צינור וסילק
ומחנ ומזמילה א׳ הוא אלא שמשהנים נגדלן ונקפנן טי׳ למס
טק קליס ) .מעד( ולבן מותר לעשות מקואות נדי ציטרות
וטלונורז .פיי׳ שרס ססרייק שירש ציד )ו^ל שורש ניו( סונא
נאחרונים טל וטס אני טהג שלא לפטס המרזימס טי מטסה
סן סשאר ט אתה טמא טפכט שם המים ואני טהג ליקח שט
נסרים מטפיס ט פנ )שיהיו חלקים( ולהדטק זטז נטלים כמין
טסר ונם אני אוסר למניה ראש הצימר אוסו שאיט לצד כפקוה
ולהשפיל הראש שנצד הסקוה כדי שירדו הסיס »  tpגדול ונמחצה
גדולה לסקוה וצא יספכנו נצימר ולא ימא להסל^ס ולכרקיג
פכ״ל סהדיק ז׳ל ופיי׳ נטס טלל טיזה שכטאו וכ׳ גיכלהממיד
כט טהג מכרי״ק דל וטי׳ לחם סיק קטא .ופיי׳ נשרה סדי
השדה מיג סי׳ ס״פ אות נ׳ מיס זהו סדפסולפטס הסילון סט»נ
וסמיזיט לצד הסקוה ומי׳ז כי׳ משש רחוק טפ!מ טטס וטהי׳
ס פסול זולס אס אין נהפקוה ס׳ סאה סרס נא שמה המיס
טי טלון גם אם טסד זקקז אנל כשיש מקודם כנר ט סאה
אז נכטג אק לחוש טייש ספסו ) :קעה( ולא חיישינן שמא
נעשה בק־־טטא וכר טי׳ נשרת שאילס שלום סהדיראסניינא
ט׳ ד ס טד כסקוה שהמשיכו ססקום רחוק טלס המים ד^
צינט סחס שני חדדם ופרך אמס טניך למקיה פ ט צינור סל
אננים ג״כ סן הצדדים והרנ ציוה ט ס הצינור סל סמס הב׳ מדריס
יפסו של אננים כדי שלא ירקס מסרים טכ פד ט ט׳ ראוי לניס
קימל סלחלומיס הרחיצה של ס המדדם הטל ולא שמפו סס לקול
הרנ והפלה אס ט לא יפה פ ט לכס^ה מנה » א שמט לקול
טרה סה פטז נדיפנד כיון שהכדס והורה המניא סס שלא
חיישינן שנפשה נהם טמא טס קינול פיכ אין לאטי־ וגם סו 8מ
מסרים ק הצד גם אם הי׳ ומש טסוס הד הוי מס ^ »ל צדו
דכשר וגם לא הוי ככוייסו טי טמאה טון דהמיס יסלק להא
גם נלא אלו מסרים ואין הנסרים נאים  Pכדי לייז נ»ט
מנסר » מי מ הרצפה לא ^ המים לסץ הצינור טב אק לאסור
טי־ש ) :קעו( חיישמן שסא נעשה בדו טמא וכד .טי׳ נשית
סהריימ פמדווא דל )למאק סנריסק דליפס( ט׳ י׳ טד ^ ה
הפנילס פאק׳ ט הסנילס פסוקה
בק׳ק מילנא לסר סי׳
מ ך ט סדרגוס למקום סצואס כס ם ורצה סכם א׳ למציא להפטן
מפפק מדל אשר דג ספיר משמנשין מנפק ה  6וקצם אמירים
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פתחי תש בה

שבד עיש ובאפת לשק דרס א בסוף דנמניף שכתב רלא סקר• חיבור לנדר
ע״י זד 0שםע רבזד א־צ שידא ר»קוד מים )כד( דואיל ילא עשאו אדם בכוונרי
ה טב בדנדות פרדכי דקדושין םיסן תר ם ובסדר• ק שירש נ ו ובביי באן ובתשובת נודע בידודו■ תניינא 0יםן קם ב בדנד טביד שס ועייז

הוי כלי הרי הס נאים למקוח ק הבלי שלא נהמפנה ני נ ננהיב ע־ם

דרכי תשובה
שלא לפשוה מדשוס וגם שימושו לדברי הנהו׳ מרדכי המובא בב״י
ממשש מעטין וטמוה בצינורוה והעלה והשיב כי מפני ביפול טבילה
נשים ידו בודאי יש לפשוס כן פ׳׳י הסילוטס וכיון שהב״י והרפיא
הכריעו שאין למוש לגופא כנ״ל ע״כ אין למוש כלל פיי״ש ומיי׳
בשדה שירי טהרה להגאון פכרש־ק דיל סשו׳ ז׳ ע״ד הפקוה שיש
סל שפההפפפל לס הצנור 5ל פן סהומ פרומ א׳ ובו גופא
נפשה ס׳׳י רקבון פמילא או עיי פקבה וגחן בשפה פשייהו נעשה
בו בית קיבול ר׳ש בלי כונה וכאשר שואבין פיפיו פן הפקוה כדי
לנקוהה סיי כלים מנוקבים שופכין ספים להוך הציטר והוא קבוס
והולך המה הקרקע ושופך המים למין ימששו שלא לנקוה הפקוה
פ״י ציטר הנ״ל כי בס כלי פליו ביה קבול כיש הנמצא בו כנז׳
ויש לחוש שבשפה ששיפכין כמיס להוכו יטביו סל כל גדוהיו וימזרו
להוך הפק כ ג׳ לוג  ,שאובי! ופלפל באידך והפלה כיון דד׳
המממיריס היא רק מהבליי בזה ש״ק ט״ו שהביא בשם הב׳׳ה
להמפיר דאך אם אינו טשוי לקבל פ־פ כיון דיש בו ביה קיבול
פושל כפקוה ובארה כביא כן טוד בביי בשם הראביד פ״פ כיון
דרוג כפוסקים לא כ״ל כן אין להחמיר כלל .וטוד הטלה שם
בחשו׳ שירי טהרה דנם אש הבלן כיון לקבלה פ״פ כיון דאינו שלו
לא ייהט פמשבהו כיון דסי״כ ופסל הפקוס יוכל לופר להקוני
שדרהיך ולא לעויהי יפיי־כ טיד בחשו׳ ט פה שמיזק דברי .מלו
ויעיי׳ בשו״ה בית שלפה מ״ב פיו ׳ד סי׳ סיו סיד הצינור של סן
במקוה וכרב אב״ד בדק הצימר )טרם כמוהו כמה( ומצא
בתוכו חללים וגופות אשר נטשה בגחן בטה מצבוהו כי לא שפוהו
ביכי׳ חלוק לבנסי יקבל מיס ואמרי רואו שנסשה באופן שבטה
ישפכו כמים להוכו ימזי־ו פמט פיס למקוה ג׳ למין בפ׳׳א והי׳
פקודחו אשר לא ינקו המקיה בלתי השנמתו יפן שגם אם ישאבו
בכלים נקיביס פ־פ יש מכש שיפלו ג׳ נוגין במזרה להיך כפקוה
מהציניי שיש בסוכו ביה קיבול ולא שמטו בקולו וניקו בלתי ככנסהו
ויש משש כ^״ל והאריך בפלפול דבודאי הורה כרב כדת והוכיח
לכסהי זיס כנא שפעו בקולו למוש סס ובפרס לכהמלה פיי״ש ונם
בתשי׳ שנאמיא סי׳ ס׳׳ז שפה ) :מעז( גופא .סיי׳ בס׳ באר שפיאנ
)להגה׳׳צ פאונצדארך דל( בהשו׳ בפניני מקואות שכ׳ ט״ד כפקוה
הטשויי׳ במדרגת אבנים ומחפה הגבורה הפיס סשויי׳ דך של סך
להפשיק מלק א׳ פן הפקוה מקום ספקו וטובלין טל המדרגות
טצפן וראה הרב השואל שיש סל הפדרטת מטיטית בית קיבולי
צרורות ומושש אס אין להם פפסס זה הורה כלי כיון דנימא לי׳
בסיכוב צרורוה ופספס זה ציוה לפשוה בדך המפסיק נקב ככפוה׳׳נ
שיצא סכ־פ ממשש דאד כפ״ש כב׳ בשם הי־ש והרא״ש והשיב שם
כי זהו איט דמיון דלד׳ הר׳יש והרא־ש אינם רק כשכל הפיס
והאדם הסובל הוא בהוך הכלי אבל בניד שסד כפסק דך יש נ*כ
שיטור פקוה מאמי שלא הי׳ פד סהה סירוב פקואוה וא*כ *6צ
לסרב סוד הפיס שמייז לדך ואק כאן  ccnדהרי פרךה שליפה
הוא ופיי׳ נן׳ קצ*ס נמי׳ ליא וסי׳ י*א )סה( ספי׳ י־ב אבלאע

'ה רק בכלים הפקבליס פיפאה אבל לא בכלי אבנים וסיי׳ ש*ך
ם«ק ל׳׳ז וגס דל־ מפולס לא נסשו אלו החפיפות בתלוש ורילפא
רק בין הפיס בתוך הפקוה ואבנים שמקו פיס ס־כ אין משש על
הפקוה הזאת פכה״ד טיי״ש ) ה ע ח( ד,ואיל ול א עשאן אדם
בבווגה ,פיי׳ בפת׳׳ש ס״ק כ־ד פ׳׳ש בשם המת״ש סי׳ ר׳׳א ופיי׳
בשו״ת מסד לאברהם פהדורא קפא יויד סי׳ ס׳׳ד פ״ד הפקוה
שהיו כפים נמשכים מהנכר דרך הביב הנפשה לפטה פהקרקס
וספה נהקלקל הביב באופן שלא להמשיך פיס להפקוה כ־א דרך
הסילון ומחב שיש בהנכר פ ^ הסיר להוליך שם פיס להרמייס
והסיצון הלז אין לו רק ב׳ שמות ונפ  pמשני רוחותיו ורצה להתיר
עפ ׳י כרפיא בזה כיש להתיר להמשיך ס׳׳י ציטרות ולא מיישינן
נגופות שנסשו גהן שנא בכונת בנ׳׳א אולם פקפקו בזה ספי׳׳ד
המתיש הניל והאריך בסלפוי ,להשיג ט״ד המתיש והפלה דאין למוש
לזה ובפרס מספק ספיקא אך כשרואין הבפלים הטמא הנעשה פן
כפיס בכצינור פרם נקיט אז כל בפל .פש ימוש לכהחלה אבל
בדיעבד או בשעת הדחק וגם לחוש מספק כ,־ל אין לכחמיר כלל

פיי־ש•־ )העט(

ואם ד.םים באם אל ד,צינור .מיי׳ 3אה״מ ס־ק

ניו בשם השיך ס׳׳ק ס׳ פס שתפה סל הרפ״א בזה וטיי׳ בגדולי
טהרה בנמל ס״ק ל״א מה שמיישב קו׳ השיך טל הרפיא טיי״ש
וטיי׳ בשו״ת נטע שפשיפים סי׳ כ״ד שהשיג ג״כ סל השיך מה
ומיי׳ כפלה סיק ס״ח ) :הם( אל דחציגור עיי׳ בזה בבית נמס
יהודה ס״ק פ״ו וז״ל וכ׳ הריטיצ פקוה שענייט שטל הנכר יש
גלגל גדול הנטשה בארך סוגריה ונקיא בלשו! סרבי נטוד׳א מלי
0ך קטנים בו שיתגלגל ם ודולה ס ,הנכר ושופך תוך סילון של
פך מרוך כמין לו בית קיביל ופסילון הולכין הפיס דרך מחבות
ופרחצאית ילכככיר אה המקוה סושין שנוקבין כל כלי פך הקבופיס
בגלגל בכינס משקה גם כג אותן כפקואות שהולך בו כפיס לפקוה
אי! בהם ב ת קיביל כי השקתות שסיברי׳ בהם כפיס כונס הן נקובות
והננקוה הוא פבנין נבנים הפקוה ככר לכיס ובהיותי בק׳ האלי
וכו׳ ורצה קצין א׳ לפכות פקוה ס ׳י כפים כזבים ט״י פפודים
של פך חלולות וכראס לי )הקונ*ךכסדק( היינו שפופדיס ששה
ספודים מלול ם בנכר וט״י כגלגל שיפנין פאליכן כפיס אל חוך
הכלי והוא מה שנקרא בפדינת אשכנז פליפ׳׳ס ובאיתה כלי יש
נקב גדול וכנקב סשוי באמצע הכלי ומתמלה כוכרמו לפשית נקב
כזה כדי שחובו הנותרים להנהר וסד הנקב יש מלל גדול באותו כלי
ופקבלין הסלומפנדן פה שטומדיס בתוך אותו כלי עוד למפלס
ושופכין לכלי אמר לפסלה מפנה פכפיס פה שבכלי ראשון והיותר
מיס סד שמגיס לנקב יורדים לפטה בנכר וכך הם הפלופסק
מוליכים לפסלה סכ־פ שלש פאות אפה ומכס יורדים הפיס בכל
סמקואוס של המיר ורצה לפשות מקוה בפיס זה ולא הסרתי מכסה
פעמיס סדא דהנקב פה שיש בכלי ראשון אינו נקב דסא יש כיס
קיבול פד שמניע לנקב כפ? סאים וסוד בכלי שניים ושלישים אין
נסם כלל נקב ואין להאריך בסנם י ק »זכס א׳ רצה להתד בראיוס

שאיר!

יורה דעה הלטת מ pאות רא סעיף לו

כב

פ תחי ת שובה
בתשובת תתם סוםר  ps'nו~א שושוריד ככ׳ז וכתב שם דדך  Karaדלז»
עשאו אדם בכותר  jmל » הסכואר כחולין ״■נ ובדסב־ם rwD T ' ■#
ום־ע ב ם־ד ם־ב דםרדז ונם א8שר לופר דלדינא רוב דםוםקים יודו
להמיטד הנעשה מאליה בחלוש שםוסל ולא םליני אהמרדכי אלא פה
שנעשד עיי רקבק סים אחדי שקבען וםטעם דקבעו ולבםוף חרןקו כשר.

ומיים שם דלזנאח t־ כל דסמיקות יעשנו־ של מתכות דלא שלים בדו
ריקכא וכן הוא בם־ם דמיין רק דהעושה משל מתכות מהר שלא יבואו
המים להמקוה ע־י דבר המקבל טומאה עי* המביאוי בשיע סעיף ל׳ד ומיח
עיש ושם במי ר־נ כתב וזיל אודות תיקון המקור לית סב מיניה לעשות
מקוד עיי מי נשמים רומא כשר ד שר לב ע בלי םקםוק ע י סילתות של

דרכי תשובה
שאיק מבורדוס איו*ז בא שאלה זו להגאון הססורסם מו*ה דוד
אבריק פראג והורה לאסור והארכסו בחשו׳ א׳ נמה דפים וסין£
רבד אן{ אם היו הכלים נרחבים כשפופרחהטד אין להסיר לסשוס
המקוה נדי הפלוסיס ס״י אדם פשיפא דאסור אלא אפי׳ ס*י הגלגל
ני יש נמה וכמה ריפוסוס מה מסל הבליי ומיי׳ בס׳ מי השילוח
)להגאק החסיד מרה שממה יואל דל מסוויחש( במקור נפסח
שרס שבסופו סי׳ ב׳ שכ׳ בטנין הפלומפמין אמרי הפלפול ודיל ני
אמינא בהני פלומפסין שמשייין למלוח המים מסצמן וסטססם הוא
ס׳׳י גלגל שמנלגלק המים בהני וואסמיר קונץ שהביא הביס לחם
ימדא ]ננ*ל[ דהא איכ 6למיוני אי דרך בנין המה אען פוסלין
נמו שהקדמנו דלאו כלי נינהי ואי לאו פסלי ונו׳ שוב ראיסי למקור
סל הני מקואוס שנמצאים במר!ומט בכמה מיירוס שיש בהם
^וספס*; לנקוסם סל ידיהם וראיחי שיש משש גמור בשמה שמנקין
אוחם ונמסרים המים מארבמים סאה יכול למזור מהם ג׳ לוגין
למ^ה ט נאשר יניחו מסט מנסנוסן טפלים המים שבהם למטה
ונ»זס קולם בהשספנם למטה וקרוב לודאי שטפליס שמה יוסר
מג׳ לוגק א  xהמה לפי מדוח מהוגק ביניט לסרך א׳ ומצי קוואר׳ט
או פמוח וא*נ הרי בקל נפסלוח המקואוח סל ידיהם והמכשלה
סזאס סמס ידיט ואין איש שם טל לר אי לזאת אמרסי לחפש
איזה היחרים וט׳ והאריך שם וסיים ודל ומסחה לפי־ז בנדון דידן
^ סילון של הפלומפנרן בננ׳־נ נסשה בחלוש ונד ס*נ להלנה אין
סה מומרא מוצאוח ^ ל במי השילוח סיי־ש וסיי׳ בפמיג ארח
סי׳ ר^׳׳ס בנרז ס«ק רא בדין וסנין הפלומפס* ,האלו וט שרל
שסם ממפייטס ומסהדן סומלין וסיים בצ׳ס ]וסיי׳ בדבטנו בנימוקי
או*מ סי׳ קנ״ס ס׳׳ק ב׳ מ ׳ש סה ונדד הפמ׳׳ג הנז׳[ וסיי׳ בשי׳־ס
זכרון יוסן{ סי׳  rדסהו להסיר למשוך מים במקואוח ס^י
מלומפסין אמנם בשו׳׳ס במלח בנימין סי׳ י*ז ובס׳ נד׳יס בשו׳׳ס
שבסופו סי׳ י׳׳ד מלקו סליו והחמירו להלנה וסיי׳ בשרס אמרי אש
רדרד סי׳ פ*ד ס*ד סקיה שיהיו סי הגשמים נקבצים במחב של
נמשח אל כיור סמס הגג ונו׳ ומשם נסטקם הקנה הזה והולך סד
סוך המצר עד בנין הסקוה ומחובר לפי סיצק של נמשח הזה קנה
קטנה חלולה של סץ כדי שלא יצאו המים מדבר המקבל סומאס
ומשם יוצאק המים ויורדין לסוך המקוה ממש ובקנה הזה של סך
ממבר מטפח בחא של  jvלסגור ולסתום פי המור ונו׳ ונסחפק
סמאל אם אין סל השספס׳׳ן שם כלי טח קיבול ני צטנין לפססים
לסגור בבחא למסן לא ירבו המים ופלפל שם בדברי פוס זנרק
יוסן{ הטל ושרס פנים מאירוח ח״ב סי׳ נ׳׳ד והסלה דטון דבכה׳׳ג
שהבוזא סגור יש פל הסילון נ ס כלי טס קיבול והמים שבו נסשים
סץ
שאובק וק בנTון זה הדוד של מזשח סם קצוחיו והקנה
מם הברזא כיון שנעשה כן הסיס הבאים לסוך כיור ההוא בעוד
שמא סטר נסשים שאובים ואיא לסמס מהם סקוה כלל טא
נדי המשכה ודטי׳ טא סאין טק ^5ין כאן ססיין א»■ יכשיר
השאוטם האלו נדי השקחו אבל אם ימאו המים סמלה והבסא
אבל כיון
סמיוס הרי בסל הקיבול ממט ולא נסמ מימיו
שיש פל הכל ממני הברזא שם כלי ומקבל ממאה כאמור למפלה
שלא פקס שס כלי פמני מזיססו ובו׳ ולספרד נרלס סיקון קל

וישר לסשוח הסילון סם הברזא שלו רחוק ג׳ ספחים מן מקום
הסקוה ויזולו מימיו ס׳׳ג רצפה במחב של אבן שיש אשר בארז
להון המקוה ונזה הרוומט שני דברים א׳ שמהי׳ הווייחו מ׳׳י
סהרה ,והב׳ שיהי׳ המשנה באופן שאם לפסמים חהי׳ הסקוס
מסירה וס׳׳י קלוח בטלי הטרחן יביאו המים שיהי׳ בסילון ו^זא
והבחא סטרה והיו שאובים נדס יהיו נסהריס ס׳׳י המשכה סטל
באסרי אש וסיי׳׳ש סוד בסי׳ פ׳׳ו לסנין ה^ומפס״ן אם להריק על
ידיהם מים לססקוה והאריך בזה והביא דברי הבל׳׳י הנ־ל ושאמ
אחרונים והעלה להחמיר למסשס סיי׳ש וסיי׳ בדברי רביט בס׳
דברי חיים בפסיחה להל׳ מקואוח אוח ס■ ודל ה^וספסץ יש
למיין אם סורח כלי סליהם ומחסס שאינני בקי היסב בסיב מסשס
הפלוספס־ן וגם ני לא כל המקיאוח שוין לכן קצרחי וסיי׳ מסם
סופר ואמרי אש סטל בדח ומיי׳ בשרח  tאלסזר )להגאבד׳׳ק
וויסן( סי׳ רןא בסנין שמוליכין ס׳י הדאמפפמאשי׳׳ן המקוה ]והייט
ס׳׳י פלומ׳׳ט ט׳׳י קיטור[ שנסחפק ושואל בזה דסח הגיס זלמן
באניהאד מפ״ב וסיי׳ בזה בס׳ מקיה סהרה )להג׳ ממסט דל(
ס׳׳ד שנשאל אם מוסר לשאוב המקוה פ־י כלי הסמבר באח ונקרא
פלונדס והביא משר׳ח זנרק יוסן{ סי׳ י׳׳ג הנ״ל ]וסיי׳ לקמן בדבריט[
ומה שהחמירו יחלקו סליו נמ״יז אסרי אש מידד שי׳ פ*ו
ובשו׳׳ח דבט חיים מ־א מיו״ד סי׳ מ״ג ובמשו׳ מהר׳׳ם שיק מירד
סי׳ קצ*ה ונסו להחסיר ומ*מ לסנין לשאוב המקוה ס׳׳י כצי סס
יש לצדד להסיר דמם שהברזל ששואטן בו בחמחיחו יש לו דוגמס
כלי שקירין ווסנסי׳׳ל שהוא פוחח וסוגר פ״י האויר שדוחק אוחו
וס׳ והארין־ וסיים שם דסטס בססיין )היינו מה ש חק סטפ
ומוחזק אצנינו למסיין( יש להקל לשאוב מ בהפלוס״ס הנ׳׳ל פיי*ש
ובדבריו שו׳׳ח סרוגח הבושם מירד סי׳ קצ׳׳ו שהפלה ג׳׳נ כזה ועיי׳
בדבטו סי׳ קצ״ד שם וסיי׳ בשרח שואל ומשיב מהדורא חליסאי
מ־ב סי׳ קטב שאוסר גם לנקיח הסקוה נדי הסלומיס וכ׳ דט׳ז
בהוך שיסור הסקוס אבל לשאוב אותן המים שהם למפלה משיפור
מקוה זה לנאירה מוסר אמנם יש למוש פן בהפסמש הפלומיס
לסנין זה לשאוב המים שלססלה סשועור ושהמשו גו ג׳׳נ לשאוב
המים בחוך שיעור סקוה ני מאן מפיס והנלנים נחש־־ו בכך נדי
להקל פבודהם )היינו לנקוח היטבהסקוה( סטנבשרס שם והכפיל
דבריו בשו׳׳ח שיס סהדורא רביפאי ח׳׳ג סי׳ ק׳׳ב וכמסט בלשינו
כולו נהם׳ סיי׳׳ש ולס ׳׳ד השואל ומשיב הנז׳ צנאורה יש צגזור C,
שלא לשמיב לסמלה מהשיפור כנ״ל אך לא קביט סל טצסינו נזירס
ותוסרא כזו שלא נמצאה בחלמוד ובסוסקיס לשונים ונס׳ש הטב׳ש
מובח בטי פבמקוה אין לט לגזור מעצמינו יוסר ממה שגזרו חכז׳׳ל
כיון שהנ  xהפקוה לא לכל מסור רק לזריזים וחכמים סייש ]פיי׳
בדבריט לפיל ססי׳ ט ס׳יק טג וספי׳ ד׳ ס׳יק ל*ז[ ובפרס
נשקובסים אס הסלומ*פשלא י»ל לשאוב למסה  pהשיפור בודאי
אק משש ודפ ופיי׳ בדברי אאמדר ב«״ח צט ספארח שי׳ נדב
דטמיט אפשור דרא מלילוסינו שפושק מיןה והסלומ׳׳פ פטמידין
ה^ה )הראה׳׳ר( ^א יוכל למשוך מיס ולנקוב פד שלא י^ני
כשיעור מ׳ נ^ה מייש ופיי׳ בשו־ח הר המור להג״ס מרדכי נכפס
דל סי■ טב שה^יך נפנק סשייח הפקוה כדי סלוכדס שיש נו ׳
חששות

יורה דעה הלכות מקואות רא סעיף ס
»זחי n a r n
נ«כות פוענים אך  » 0ד לטקיה תשה פינוי פל  f tחלקים ב»וים מי פוי
פלא ידיד בהם נוסות ועוום עכבת םים .ואם יוספן־ הדבר עד יפלא פק
תבל פלג וכפור ^ולי ם למלאות בבתף פלג וקדה ואח־כ בפיופפר ידי ה
םקוד כשר ומד טוב אם ת פו פני תפירות םפוכות וו לוו והפחתסי ^ .מ ר ם
*־תנה למעלי־ שבאופן שאם תדיה אחת סלאד תתפלא האחרת ע״י פייתנד

ד1׳ל .ואו לעולם לא יח»־ ד.םזנ רביין שנתפלא אחת פיזם בחיתר זדי פי
נשפים או שלנ או פבלאיס לד .םים בכתף כבלים דשיב אינה נפסלת ע׳י
פים שאובים )כדלעיל פנרו( וכל פד .שש־פבק לתיכד נעשד הכל בפקוד,
כשר .וכשתפיא על כל נחתיה תתפלא נס חברתה עיי פידבד שביניהם
וכשתדיד נם דשניד סיאד אוי אס יותנו לנקות זאזד פהם יריקו הפים ספנה

דרכי תשובה
חששוס והפלה שם לסשוס חב סמים ממי גשמים ולהשלים פיפוסא
יש להקל פ*י סלוגדס בהמשכה פיייש אמנם מיי׳ נשו׳׳ס שואל
ומשיב סליסאה וויב סי׳ קר׳ב ושרס ביס שלמה סיב מירד סי׳
פ׳ >דא דרל דהסלוגדפ דמי לפופניס מרפ אדיו סי׳ קנ־פ ולספמיס
צחכין לששון• בו מיס מפפ שנפשה מלאכסו ולק ייל דמיקד ביס
קיבול ואסור פיייש אמנם לפומס זה פיי׳ בשיס שירי מהרה
בהשמפוס לסי׳ דיא סי׳ נ״ג שכ׳ בהשמפוס דסלומיש לא מיקח
כלי קיבול וכ*כ הארץ־ בשרס דברי מלטאל סיב סי׳ ס*ה ום*ו
והפלה להקל ולהסיר השלומשיין פיד! 4ופיי׳ בנחל אשכול פל פ
כאשכול סל׳ מקואוס סי׳ ר׳ג שהאמן־ במנק השומזפ )שלמדש(
וה«ג פל הנדולי פהרה הר׳ל והמזיק בדבר השרס זכרק יו ^
להיסר ]וכשי שצייר שס צורס )השלומיש( השומש־פ הוא כפו
סומשנר! שלט[ והביא מסמטאר בשו׳ס משביסמלסמוס פה שהסיח
לניסו גדולי הדור דל כמו בפל גדולי סרומס ופהר־ש לוצאפו מסר׳׳ס
סרוואל ומסר׳ס צווידאל ושורס יוסןז וסוד כהנה זללהיה ומיי׳ בשו׳׳ס
מהרשיס רדא סי׳ מ*ד נדש נדד הנמל אשכול שכ׳ שהגדולים
הראשונים והקדמונים לא יופו ממלאכס הפלופיש ציץ שם לד
הסדרם ס־ג דיומא משנה י׳ בשם  tpנמה שהסמבולה הזאס
)שלומ׳׳ש( משורסמס ונודפס אצלם מאז פיי*ש ומיי׳ בדבריו בשרה
מהרש״ס מ״ג סי׳ רא במה שספמידו ספלוגדש להוציא המיסוהמלב
ימדיו בפס שהכשידוה ופיי׳ בדבריט ספי׳ כ׳׳ש ]ס׳׳ק קל־מ[ ומשש
השואל אולי הד המקוה אמ״כ בפיס שמזרו למראיסו הוריסו פ*י
אדם בהשלונדש והפלה להסיר בדיפגד ושכבר פבלו דלא הד פ״י
אדם רק נדי גרמא שלו ולכסמלה מהנ  pלהקן שלא יהי׳ בו משש
פיי״ש וכן בשרה לכושי מרדכי מירד סי׳ קל*ג קל׳׳ד קל*ה הפלה
בזה שה להממיר נדד השלומ״ש פיי״ש ונדפ בדבריו שס סי׳ קמ׳ב
קרדג קמ׳׳ד ולא אאריך הרבה בזה לאשר ישראל קדושים הס
ופהוריס ונזהרים במקוה פהרה כד אאפו׳׳ר זללה־ה בשרה צבי
סשארס הדל סה .ופיי׳ בשרה ברכה מציץ מירד סי׳ רס וסי׳
ייס בפנין השלומשנדן ופוי״ש פוד בסי׳ י*ז ופיי׳ במכ״פ מדס
אהל מופד מוברס ג׳ ד׳ סי׳ ציב ובשרה בנין של שממה סי׳ ס׳׳א
ופיי׳ בשרה אהל אברהם )לכג׳׳מ אברהם שאג ז׳׳ל( סי׳ ל־ד פיד
המקוה שהסילון אשר פל הו המים באים למקוה מהמפיין פונת
לארכו ימצד המקוה יש להסילון ברזא פקורין שישי׳ין ומצד המפיץ
יש כשסור פטל מפשה כבדה והפלה להממיר שלא להכשירה ופפמיו
משוס שי׳׳ל שהסילץ שמצד א׳'הברזא ומצד השני כשסור )שנק׳
קלאפק״פ( שנם אסנשסח הבדזאיש לו דין כלי וכל המיס הערס
ארצה הם שאובים והוי טלו שאוב וצחך  pהצד להכשיר פירוב
מקואוס כשסושרה הטדואץ לסמוך פל נקבים דקים לצרןזכששט׳ג
ומצבד זה יש לססהשק אם יש בהסילון כשנמ־נ מראט ומד סוסו
וכו׳ ונס שיש למוש כי מצד כשני אשר  Mהכשתור מסתמא אץ
הנקבים ממש סמוך להכץלון דש שם פכבס מים כל שהוא וגם
נדכ ודאי אץ לממס מקוה מ לממולה
שאר הממשוס שכ׳ נ «
מיי־ש ומיי פוד בשרס אכל אברכם הנז׳ סי׳ ל״ה פי׳ד המקום
שנפשיס נדי שלונרס טון שהכלים שילט בהם כמים אץ בהם ביס
קיבול יק המ35ו שבאים נרי וסיסה אדם והפלה להימ־ למזמלס

באושן שיפשו בור סמוך להמקוה אשר שם ובואו המים פ״ שלופיש
ושם וטמו ומשם ומשכו למקוה כפץ המשכה ג*פ ואס באש xי
לאסץ £בפקוה מי נשפים שיסוד מקוה או לטדש ברביי׳ ובהמשכה
ואמ׳כ להשיק אס מי הגור פל ידם פ׳י הנז׳ אז פותר לפטל
לכתתלה פיייש ומיי׳ בשית מד׳ ם מירד סי׳ נרא מה שהאריך
בפנץ השלונדש והפלה דאסוד לנקוס מקוה בשלונדש בשפה שאין
בה שיפור מקוה אלא כשיננט אמ״כ הפקוה פיייש ופיו׳ ב ^ס
נפפ שורק מירד ס׳ מ׳׳ב בדבר מקוה שפשו כפו הצדר בלמם
ושפלה שמל הבאר מסמס יש שפרדכדק מכוסה היסב ופרפזפחוא׳׳ר
דלמפלה שישך המוס פ׳׳י סילון לתוך באר הניל ומשם דומקין
הפיס למפלה דרך סילון למקום רק רצו לפטת מדשות ) מpT
השאלה( דהייט פ*י שימש׳׳מ הנקרא זו״ג אורד דח*ק מצד א׳
מושך המים ומצד השני פולס ופ*י»מש*פ כזה ילכו המיס מבאר
א׳ משדי׳ לכך לבאר הזה שפליו השפרדפ׳׳ק וייל שלא יהי׳ נקרא
פ*י תשיסס אדם ט פי*ז שמסיקץ תמיד ה^*שץז קפסי׳ל פי־ז
הולך גס השומשיפ והאריך סה ונפה להסיר פטז לממשה איט
חצה לסקופ איפ ופיי״ש פיד מזה בסי׳ פ׳׳ פ־ז נדח באורך ופיר
בשרת הרי גשמים מה׳׳ת סי׳ קל"נ שהאריך בפדן השלומ״ש והפלה
להממירשאץלנקוסבה רק פד שיפור מקוה פיי־ש ומיי׳ בט״ת
דברי מלכיאל מ״ב ירד סי׳ כדד בדבר המקיה שממשיט׳ מיס
לתוכה דרך הסילונוה של ברזל הממובריס לקרקע ופמונים באח
וכאשר פמנ המיס שלא יוכלו להיוס גנוטם יותר מפבפס עובה
הבארות במקום ההוא וחלפרך להיוח המקוה ממוקה מאד לזאס
עושים רצשה באמצע גובה המקוה והמקוה תהי׳ סל הרצשה וימלאוה
מיס שאובים ויעשו נקבים ברצפה לסבר פם כמקוה התחתונה
ופשו בחא שקירץ קרא׳׳! כדי לפתוח או לסגור בכ*פ שירצו והסילון
במקיס הבריא יוצא לתוך המקיה תהכותל באורך פשח ומיגה
והאריך והפלה לאסור משום הברזא קרא׳׳ן דהוי ביה קימל פיי־ש
פיד בסי׳ ק־ל שם שהתיר הברזא של נסשת בפקוה וכ׳ שאן1
שהחמיר בסי׳ ס״ד כ:ז׳ היינו לכתסלה אבל היכא שהמקוה היסה
טיך של נכרי וא׳׳א באופן אסר יש להתיר פיי׳׳ש וכ*כ שס בסי׳
ס׳׳ז להקל בהנרזא כנז׳ :
א מנ ם הגאין מסר׳׳ס בנפפ ז׳׳ל בשו״ת שרשת מרדכי ידד סי׳  TOוי׳ז
הפלס בפנין הבחא לסתום הנקב של כצינור ,לחומרא
פיייש ומיי׳ בס׳ סיטר לפהרה )להגה׳׳צ מסארניספאשלימ דיל(
בשו׳׳ת שבסופו נדד המקוה שכיסוהו פל הבאר ומפיץ כמו שה»ו
סטת גדולה ומשם בא נדי שלוסדס וכפובדא דהלסס ומולה הרל
והציור ^ו סה ושלשל והפלה דפר׳ש לכתחלה סה אין להכניס לדם
בטת הסשק אשי׳ בחומרות דרבק במקוה פיייש:
והגה פיי׳ בס׳ לסם ושמלה בסו® בדה וראיתי לכתוב בכאן
אושן פשיית המקום המדשה בקהל יצ׳׳ו יכו׳ ומצוייר CC
נדשוס ציור המקוה פיי־ש שג׳׳כ נפשה נדי שלוכדס )®מש׳ש( לד
מטאבץ בה וכו׳ ]ופיי׳ להלן גדברינדבספי׳ מ׳׳ס ®׳ק ר*נ[:
והגד ,פל פס מקשק רטט הדבח חיים פל מקום טי דסיי
ר^ושרס ואיט חיסר פיי׳ ס ד ה ממ־שים ח׳׳ג סי׳ רפיד
שסמס » רטט הזבדי חיים ס ס אמנם נדי׳ בשדס אמט יישר
מ׳ב

יורה דעה הלכות סכןאות רא סעיף מ
) (RDpהצ»י )קנ 1כ(

מ

נדי כ4ם סקסנדס

פתדד תשובה
וינקו אותו־ ואה כ היפכו ם־ם ^ ■י לר,םל«־ גנד שתהפלא הריקג־ת ואהר
שתתפלא הריבי ת יריקו השניה וי ^י נס אותר ,ויחזרו לשפוף בכתף לרא«ונד,

וכן ל»ול 0ו ק עופדם פד ,בפקוד ,הגדולה )הוזכר  p u a o rרי־ג m o rn
ל ד ל » דו ,ד ש( וד,וא עננד » ,בד .והגונה אין כד ,פקפוק כלל »כ׳ל ן ־ פ עוו■

דרכי תשובה
נדב «׳ ס׳יה סס שסלסל 0פ ונדד מההדס והמלה להרזסד וד
שקשה למשיח סקוה כעל דסח הדברי סיים ז*ל ומיי׳ בדגריט
לקק ]סיק קס*ה[ :
ועיי׳ גשיס סרמ 1מרדד ל»*מ מרדני מספ זיל חידד סי׳ ד
ועיי׳ נשהה ניס יצסק להג׳ סלסב דל  3*0סי׳ ל־ מ*ד
המים 6» 5ים מיי וואשמרליימורג שכל שהמים נמשו ש6ובים ונדי
השקה אק להכשיר סקעם קמסדס מיי׳׳ש ונשרס סרי השדה ידא
סי׳ ק*א שהמלה להסעיר סה מיי׳ש.
ועוכדא ידמנא ממשה נורא לסני יוסר משלשים שנה כיסי מלועי
הפידו לפני הייט לסני אאעדר סגסיק זללס*ה זי׳מנדי
הראש הקהל שסי' אז נימים )ההם ח*ס יר׳׳א( בקהלה גלולה
דסשובה נמקים ההיסר הרל ש?ד׳ עכ«ל גלול שמצאו בהבאר
הנמשך ממט לסקוה ואיט פנק להאריך סס וט׳ רק ללמד מושר
לסנריט ורנוסיט הג׳ נ׳׳י בקהלנ« וגדוגי הפורים הדי כפו
שהוזסרט באסה חכמים סזסרו נדנריכם ונפרס בסמשיכם לדורוח
מקוה שלא למש־ר נו*י ססבולוח גדולוח ונסלאוח
ונפי®
והפכוטס שי&שו נמקוה ט קרובים למכשול דל ואם לא סכש־’ יש
לחוש מסס ספנים הבאים )ה׳ ישסדט סכל שגיאה( לתהר במקואוח
שהם סקור מהרסן  bי»־אל לעשיחן  'bשום דוחק וסקסוק
יסלוגשש וססטלוס ונמו שהזהירו סל ככה רנוסיט הראשונים
והאחרונים :
והנה ראיחי )נלססנאממזרדם( סישדח מים זכים קונ׳ א־)לסרב
מ׳ יצחק יוםן £בנצק תיינקאס( נדד ספים סנקרלום ]« bהוללאנדיח
דוימואמנרר אשר מסם שסים נאפשמרדם והמה מאשר הנשם יורד מן
השפם מל הרי סול הנקרלום bס'ז לויננדן אשר הושמו גנול
סביב לים ופסני כי שם בסול אק לא זרוסה יורן משם סל
ההרים ונבלע במול וסנה חסרו שם )ממשי ידי בטא( כפהססדוח
כדי שיהי׳ לסי גשמים הץרדים בחול סקיס לצאת כי סהסול יולו
מסס קרקס הארך לחסדוח והמים אינן נחים ושוקפים בססירוח
כי אם טזלים ובהרמק כמה אלדם אפוס סן הים משו בניני
אבנים בקרקס ס*י אבנים גדולים וקמנים לקברן המים האלו ולזקק
אוסן בהם וסליהם הפילן מול הרבה וסל החול תלו המים הבאים
בססירוס ויניחו הסשלס למפלס ססמול והנלם הזכים ירדו למסה
מהחול סחס האבטם ושם ומצאו פסח בשלון רחב סאוד אשר
סחס הקרקס והוא יוליכם לחטס גדולה ורחבה מאוד ומשם יובאו
ויפלו המים נדי הכלי אשר יוליך המים פספס לסמלה הנקרא
סרסנמופפיס והכלי הלז יוליך בראמנה המים לסביח מז׳ סמשויי׳
סססכח ומחומיח לקרקס ויש לה דלסוח הרנה הנקראים בלנדז
קלססמדן סב׳ צדדי הפומס*ע ואח*כ ילך המים ד ^ סילון של
סרזל הרבה מאוד ממונים מסמס הקרקס לצורך ששיס אנשי הפיר
מסיהם .וסנה בניני האבטם ^ ל יש ממו שיקבלו המים
מסססתזם  ’bאמצעי ט סמים יוצאים מהססיסס נדי מרג וס!מ
הסס הקוקע ומשם לגטנים ^ ויש מסם יקבלו המים ססילון
של אמים א»־ יבואו המים בו * מהססירוס או סנטרם הס׳
ו)Kילק הס׳ מוגבל מט ט ^י אמים ובהל א• ססססלים נמצאו ד
ששסים מדי ה»זמים האלו ילכו השם להבניסס ספזקרןס וכדי
 t oיסמסו סמים בשק! זרם bי דקוקם מיל הניסו לשט b

פסס סביח א׳ קמנה של  pויש לה לבזס ל  bצד מק סצד
שכנגד הססס וג*כ הניסו אבן גדולה בחיו סמטס כדי שלא ספלה
לפסלה נדי כס המים אשר ישטפוה מצדדים ,השאלה אם המים
האלו חוך הסלוטח כרל לסוך ספיר כשרים הם להקווח מהן סקוה
או לא סכנדד השאלה .והנה פלפל סס )מסבר הקוג׳ הס׳( מס
הנדל וסכמי טבפ׳׳ד  pחיים בקהלחם נמה וביאר סס דסמים
האלו א  xנסשרוח הנ״ל דן פסיק להם ואיט דומה לסו*■ &ד
הים »ד בפיק דחזספשא דמקיאוח ומטאו סד״ש ס*א משנה ר
והרפטם פ*ס ר״ג סהל׳ סקואוס ושארי פיסקים כטדס דהא כאן
אינם מי ססציח רק יורדים פן ה^ים ושוקפים נסרי מול הנבוסים
וגם הספירוח רסוקיס כמה אלפים אפוס סן הים והרי המס מי
באר ודנם כמסיין ועיי׳ נש׳ גידולי סהרה בש« שאלה ט ונשסן
סם נדד הדנרא בשי׳ דא סע•׳ לת דכנהר דט כמסיק ונשץ■
כדק י׳׳א ד׳ס הרי הכל כפס־ק פיי־ש ונם נדד הסביח שפקסל
האק כנ*ל כיון שאק לו רק ג׳ לבזסים הרנה להשיב ולבאר דאק
לו דק טס קיטל וכפסאר סס בססמי »ני׳ ז׳ אולם גדש שם
)בקינ׳ הלז( להקל ס*ד השסס*ס שבאים סל ידה כסיס ולהכנדר
הסקיס לכחחלה עיייש ס ס סדק צס*ג לפי״ד הפוסקיס סאחרוטם
מחלים המחפירים לענק פופפיס לגט סקוה כנ > ]ומיי׳ נדנריט
בנימוקי אדס סי׳ קטס ס־ק א׳[ ) :הפא( ד.ג־נור .מיי׳ בשדה
ריטא )ל»׳ ספאקש( סי׳ פ׳ בסקוה שהפשיט לסוכה פי ג מי ם
ס*י סילוטח יהשילוטח נמוכים נחחלחם רק במקום הקילוס להמיךה
הם גבוהים ואק כל המים הבאים לסוך הסילון הלזה י ט ל ק ^ ך
לסוך המקוה רק אם רם המים בסילק ^ז ונשפך מים העליוטם

לסוכה ובקרקסימו  Icמילון סאר מולי מים וסמ^ס לt o 6
סצד מי פד סקיס של הסילון הלז וכ׳ שדין זה לא נסבאר לא
בפור ולא מדס  bOהוא סטאר בחוסתחא מובא בר׳ס פ*ה סמה
ח׳ ססקיאוח ספהרין את סקוה סליונה וט׳ ואם נכפך כסילון
טש פשל פטל ודוקא אם הסילק יטל לקבל נדי שהוא רחב
באמצע כ׳ סדסב*ם רפ*ה דאין שסלין והסילוק פטאלי ששם כרוחב
שבאמצע אק ספנב  boכמים שבאו לחוס יסקלס צבסקז מסנה
רק ששוהה שם כתן שהקילוח לצאח ר^רה אבל גכפו^ לספה
ששארו שם המים נפש שאובים סיי׳׳ש פה שפלסל בדברי הראט׳ד
וסטס סה והפלה דיש להחמיר לדינא כד׳ השספלזא ואם כנר
סש^הו ס׳׳י שילק סכשך יש לנקיח הסקוה ולפחה ססט כל ספים
סד שלא ישארו בה ג׳ לוגק ולהכשירה מחדש שי־ש:

ו עיי׳ בשדה תפארה יושןז )לסגאק מפרסמישלא דל( חידד ש׳
טז ס־ד המקוס שסש בהמשכה דרך ציטרות סספיין
ורוצים לעשה פי הציטרוה כש רשה של עחנוה כדי לנקוסהמים
 pהסיס והפלה דק יש לפשה הרשה סמוך לש הציטרוס בתסלה
כדי ^ ה ספים מהסיס וגס ^ורוס ונדי יצא ממשש הטמוה
שהיו אולי בסציטרוס טק  Obיהי׳ צרורוה פ*י הרשה סנז׳ ולא
יש׳ ניחא לי׳ נסנומוס שק bו צרורזח טק ד bל^ה פסנקה
מקולם כדי הרסס וצייטן ליזהר שהי׳ הת« פשמ־ לגךקס p in
שלא יש׳ שם ^ סליו מידש  1^ ) :כ( על ידי כלים ^י עי ס
שיא )להג*פ שיא מפא דל( מד ת
כגלגל .שי* נם׳
שגשפו ש׳ שז 0%לס !בגלגל סה p e o״ לשן  ttoמין ס
DO

לרה דעה הלכות מקואות רא סעיף לו
)קפב( מלנל והם נקוסס )קפד( נ ד ע )קפה( כלא )קפו( פקרי ) (repכלי פוהר לפסל נהן אם יש פ׳ סאה מנקוס■
)פרדכי הל׳ נדה נשם חקח( אנל אם אין נה פ׳ סאה אין לפסל שם )כה( דלא פקרי )ט( מנור לנכר פ׳י זה )ופיין בא׳׳ח סיק

סתחי תשובה

באר דדמב

בפינק ר״דז  .נכה( דלא סקרי חיבור לנהר ע שז סיךס בסופו שכתב יי•“

)ט( סגול נחג מ דן דם לסימיז »ל היג  tn n avesaאלו סאיגם אלא■
לידד פכלי פניקג ככונס ספקה לא ספיג כלי אגל הרג שכסג לעיל fp

נ^בים כשפופרת הנוד הוי חיבור ותבד על n־  r oתנ״ן בדנס״ר שכתב

דרכי תשובה

ניס קיסל ופנוקניס כל הכלים דאפי׳ לדפה הרפנים והראסדיש
להכשיר פקוה סו נם כשפנוקנים הכלים &קנ כ*ש פיי״ש :
ח ע ה פוד הדנר נפהח סה נראשונים טיי׳ נ די סה ופק הנ׳י
נכסדו נפצפו ז׳׳ל ונשו׳ה אנקה רוכל סי׳ נ״ד הניא השו׳
פהדי צייאח רל להכשיר פקוה שפיפיו נאים פמפה גלגל כפגלנל
נפי הנסר נטלנלי כלים נקונים כטנס פשקה ופרן הנ*י שם
נאנלןה רוכל סי׳נ״ה נופה לאסור פיי״ש ופיי׳ נשו״ח ננח־ פכק£
)לכנפהר׳׳י סינפו ז׳ל( סי׳ תז שהאריך סה והפלה לההיר מTון
שהפקוה ננץ לננים וכלי הגלגל נקונים ונפשטם לפקוה פיי*ש
]ופיי׳ נדנריט לפיל ספי׳ ד סיק פ׳׳ח נשם שו׳ס נרכוה חיים
 r sפקוה שהפים הילטם ונאים פד ע נלנל הקנוס נמין[ ופיי׳
נשו׳ח פשאה פשה יז־נ סי׳ ח׳ מידון פקוה שנאים הפים פיי
גלגל החוזר נכלי חרסנקוטס נכונס פשקכו ונופה להחפירלכסמלה
פיי*ש ופ«׳ נשרה מנן שאול הספרדי סי־ ד פ׳׳ש נדנרי הפחנר

ניה קיסל פי׳כ ד ®פ® נסקנס של  pנקנ אמר יסהפו נסיר
וצדרוה דרך ננק ואז לא איכסה לן ל  0יסהפוסו להנקב ®זוסכץ
דרך ס וס׳ או לא יפ® הנרזא כנל דלא )®ז דכ לסמום הקנה
צוייש ופיי׳ נשרה שאל ופשנ פהדורא סליה® רדנ כקז סי׳ דז
ונשרה משרה שי פה*ק ש׳ ל*א פה סמי׳ פל פלפול השאל
נדנרי רנינו הדנרי שים נש׳׳ה שאל ופשנ פה׳׳ה ש׳ דדהניל
פיי־ש ) :קפו( שקדי כל■ .פיי׳ נשרה שד סכרה למאון
פנששק דל משו׳ א׳ לש׳ ד א פ׳ד פר^ שש כסו ד א פנסוך
ספון לו משין נאר שם פפוק מאוד ורוצה לפשיה נמו מינה השכם
פטקמז נחון הנאר ולשקפו נקרקס הנאר שר^ו לשכו יוהר ק
פ׳ סאה ואדה לכפשד  pמלול יומר פשפופרח כטד גנוה ד
אפה פל ההינה הנז׳ ולשפוך לשן־  pהמלול שם פד שהפלא
ואדה לפשס פקוה נסוך הפר  pולמנרו שי סילון כל  Pחלול
שיח נשה פן טפח הפקוה אל  pמלול כנסה כנ׳׳ל והפלה

ורמ״א ושץ נזה נאורך :

נ6ורך לצין( הימדם ונול דל 6מילןרי זה קססרס ולוד  pnfiרי(

וצןיי׳ ש׳יך ס־ק פ נשם הדפ »׳ ננ ס כפרדכי לפנין גלגל
הפגלנל פים וננצגל קספים כלים קסנים פטקטם כסנס
פשקה וכו׳ ופיי׳ נשרה מלך ®!ם הספרדי )לכנ״פ שפואל שלם
דל( ירד סי׳ ״א פה שהאריך ופלפל נדנרי הש׳׳ך אלו והפלה
להמיר נם לס לא ניקס אלו הכלים טלנל הס׳ כסנס פשקה
אולם כשאפשר נלי דוסק שיהי׳ פנוקנים כשפדנ יש להמפיר כד
מהדם  pמ  0נ דל מיי׳ש ומיי׳ נשו׳׳ה נסס שפשופים יוי׳ד מ
^1ה פל הרנדא סה והוא
דד פה שפקשה פל ד השיך פה
פיישנ דהרפ׳׳א פיי״ש) :קסב( בגלגל מיי׳ נשרה פרשהפרדכי
)להנ״פ פרדט ננפפ דל( ירד סי׳  mפ*ד נלנל הקטפ נגהר
וס קנופים כלים קפנים נקוטם כטנס פשקה ומשם נפשכים
הפים לניס הפושים שם היייש ופשס יצאו להפשן פ*י מקום
הפקוה פים כדי לפסל ס נמאיך וסיים סה־ל כללא דפילהא עקנ
הכלים קפנים הקנופים טלגל כל א׳ נשולי הכלי שיפור כשסוסרה
הטד רסמפם » pשלא יהא פהודקונסין יפשה נקנ ככונס פשקה
שהוא כפדשה ונם יפשה הפשכה פ*י ר^קפ נ׳ פ»וים ויש לספון
מל פהרי*פ רמר פפפים להקל אפדי שיש נפנום פל טא  0דפ
מדל נפרשה פרדכי  ) :ק פ ד( בדרך שלא מיקיי כלי .פיי׳
נמשו׳ פהרי׳׳פ סי׳ ייז שנדפס טליק טרד ד׳ ווילנא ועדולי
סהרה נשרה שנסו® סי׳ ה׳ ומיי׳ נלחם ס־ק קנדג שד דלפי
פגדכ להלן נססי׳ פ׳ ^ ן להקל לפשוה פקוה לכהחלה נכלי
פטקנ פטיש  p o feלתסר שיהי׳ הנקנ נכדי פהרהו פיייש :
) קפ ה( שלא מיקרי כלי .סיי׳ לפיל נדנריט ]סיק קיס[ נדד
הפקוה נציור שכ׳ הלחם ושפלה נסו® וסיי׳ נשרה שאל וסשינ
הטינא ידא סר דד והטא שם השר פרן נפל דנד חיים)פצאט(
שפסקפק פל הפקוה נציור סה ונסי׳ שלאסריו נשרפ ופיי׳ נשרה
טה יצמק ) ל ^ ן מלסב דל( מ*ב מיויד סי׳ דז פל^ בזה
נאורך נדנריהם ונמו שהנאשי לפיל ]כדק  ^ [tש ונטה יצחק
 00הפלה לסלכה לההיר אך ד טק דגשפה שנסהס אס ישפס
^ לפסלה ופהפע סס ל1׳פ ®דל
ס ^ סנ דן לפפק הסיס

אשסק ונצירק( דפח הפש דפסק כדי דאפרי׳ טד אמיס ונם
נראה לו פד׳ הדי דפטפ פשה אמרי׳ סואי טד ^זיח וטד
אסיק אלא פדרננן המפיח ולכן אם אי אפסר לפשה פקוה אחרת
פותר לפשס פקוה כזו וליהר  rttoיר® להפשן כל השאו^
לפקוה לשוח דרך המשנה שג קרקס נטלה פרד שי׳־ש:
) (fDpכלי .פיי׳ נכדק הקדום לפנין קפפרס וטד אמיה ופיר
נש׳ס רטט דנרי מייס שא יו*ד ש׳ שס 0מ£יב להשאל הנאון
פו*ה מיים אלפזר וואקס דל שד נטצה לפשס פקוה •נק׳ קאליש
שנחמיצו כרנה פהנשם ואיק ש ^ ח לשמן דל וכנשש לקנל
פליהם דה של שרה נאופן שפש להם פקוה זכה ונקיי׳ ונשך
לפשס נאוק כזה שכפקוה סהי׳ משר נפמנק נ א ק פד שהר
שפה פיס הרנה ואשכ יהככס הפיץה « מסרי׳ היסב פדונק
פאוד פד שלא יהי׳ אסמי לפלות הפיס לפפלה אן נאפצס יפפש
טן מלול ולפפלה שה לאק יפשה פקוה פפליונה א ע פליוט סל
 pהסלול יכנס לחוכו וגם הפקוה הסליונה יהי׳ תמחיש פדונק
פאוד ננסדם פד שלא יהי׳ נאסשרי לזונ שם פ שס ואשכ יש^■
לפקוה הפליונה פים והמים שפפקוה הפליונה הנשפטס שדו
ל ^ ה החחסונה דדן  pהמלול וכן יפפדו ספיד ופשט־ המים
הפליונים לסממונים ד ע  pכמלול גמוא הרנה יוסר פשש»־ת
הטד והפיס נפקוה הפליונה יפפדו חפיד ולא יאנדו  Pיהיו
פונמיס פל המים גמפקוה הסמשנה ד ע  pהמלול ולא יאנדו
פספס שהפקוה המימונה משגרת נכיסוי שפנ ונמקוה יהי׳
שלון להמשך הפיס מפנה מהמה לאת פד מקום נמל שמשם
יצ® המים לרע ואשכ לסשם הסליק פדל כשאלה .ורטט הד ה
השינ נסלשל ארון נדין י^זפרס ומד אמיס והפלה להספיד שלא
לפשה פקוה סאה שייש ®לם הג׳ השאל הנ׳ל נ מ רז סרס
נ » ש׳ ירד ש׳ שה הפריך סס יך»רס קראו •טלה פליוש
פמזיק  Tספישם והאריך והפלה לשהרא פיי׳׳ס ופוק פסילא ט
הוא ^רמר הוא דפטד נשר פרא ד®tרא נקסלש אנל לההלפד
למקיא לפשה פר^ה טון ספרן רנ »נ שנ הדנרי שים לא נמנים
פש

לרה דעה חלמת  n'«pDרא ם^ף

V

 Vלח לע כף נ«י

IT
קנ*מ( ־ ל ז ) הפ ח( ׳*רעפים שמכסין בהן הנגות אעס׳׳י שיש בהן נוטות וחקקים
ס OT
פוסלין המ pה )קפט( לפי שלא נעשו לקבל בהם ז לרן )קצ("הטנחח )סצא( ) מ ( שק
או קופה תחת הצנור )קצב( אין המים הנמשב־ן מהן פוסלין את המקוה  :ל ט "'י' די^^^^זאהל״א
שאמרנו כל שאינו עשוי לקבל את המים «דנו פוסלאתהמקוה לא אמרו אלא כשנפלו שס ונג 4אנ־י

באר הישב
רנעינן נקב כשש־ה וא״נ ניץ דנקוניס כאן נדלן שלא מקלי כל' הר מיטל

נ' נ וצ*ע  ) .ס( שק אע*» שאץ בסס נקב במקום א־ כשש ה כיון ש>6

דרכי תשובה
פמו ואדרבא המלה להיפך מ*כ ב 7אי אין למקיפ מ5פו לדמי הלנה
לקולא בסרם במקוה שחצוי פיקר פהרחן של ישראל כמובן וטדפ.
שוב ראיחי בשו״ח הפמקשאלה )להנה־צ מהר־מ מהארנישפאסאליא
דל( סיו*ד סי׳ נ״פ שד פ׳׳ד מקוה כזאח שרצה השואל לפשוץ
כד־ הנפש חי׳ והפלה להלכה כד׳ חוחט מה״ק בפל דברי חיים
כרל שלא •לפשוח מקיה כזו פירש ] :ופיי׳ לפיל בדבריט ספי־ כ׳׳ב
)ס*ק רךח(נ^וגחח ה€״» ודח וכן לקמן ספי׳ ס׳ )סי׳ק ש״ח(
מזה[ :
ועיי׳ פוד שס בש״׳ח דברי רדיס מ׳׳ב ירד סי׳ צ״ז וצ׳־ח פ׳׳ד
הפקוה »פשה באופן זה דהייט שהי׳ סקוה סספין וסדרגוח
כל קירוס לירד ולסבול בסוך הפקוה ונבניח בחומה של הסקוה
יהיו מחממין איחה שהיו שיפכין לחיכה מהיורה מים חמץ אך

ממילא או פ*י ד׳א אס היי זה ביח׳קיבול כהך דספי׳ זה דנפשה
רפילא והביא מדבריי רבי החח־ס כנ׳׳ל והפלה דבניניח אקלדסוחו
לציטר כיון דמה שנפשו ביח קימל בו אין ניחא לי׳ ואדרבא הניניס
נחקלקל פי׳׳ז פ׳׳כ נסה להיחר אולס לספשה לאהחיר רק לסחוס
הנקבים ביחדוח של  pבחוזק שלא יט׳ ביח קימל אך יש לססוך
פל סברא זו-שלא לחוש שבמשך הזמן ילחלחו המים ויפשו פוד
נקבים אחרייס פכ״ד פירש ) :קסט( לשי שלא נעשו לקבל
בדחס .פיי׳ בס׳ סקוה סהרה )להנאון סחוסט ז״ל בנדס פרונח
הבשם( ס*ק צ׳־נ סז ס״ש להסחפק למאי דקירל בכלי חרס אין
החקיקה פוסלחו אלא א׳׳ה יש בה רביפיח אם פשה בכלי א׳
כפה טסוח ואין בא׳ מהם שיפיר רביפיח אלא בצירוך כולם יחד
מהו שיצטרש כולם לשיפור רביפיח לסשול את הסקיה וסלסל שם

גשהמים המלגרו לפפמיס היו צדנין למיס ממין סרנה ונדכ פשו קצת פסי־ד החה־ס חיוו סיןן סי׳ רסיז והרג השואל שס סייי£
חינה מנסרים כדי שיהי׳ באפשר להחס במים חמין מופפיס אולם סשס ספיקו זה מהך הלכה דרפפים דשפי׳ זה דססחפא
והחיבה פשוי סד׳ דפטח מוקפים אך דופן א׳ מדופני החיבה בהני רפסין שסכסין בהם הננוח דשל חרס ולא יש בהם גומא
פשוי מדרנוח רדרנוח כדי להפסיד אח החיבה פל הסדרטח שבחוך רביפיח במקום א׳ ופכיז צ׳׳ל הססם משום דלא נפשו לקל בהם
המקיה היכינה והסדרטח שבחוכה אינם פשוייס בפ׳פ אך הסדרטח משיזט הא זולח זה היו פוסלק נס אס אין בנוסא א׳ שיפור
שבחיבה הוא דופן א׳ סהדפטח ולמפה בשוליים של חיבה פשוייס רביפיח זולת בצירוך כולן פכח׳׳ד ולספנ״ד אין ראייחו מוכרחה
שוליים ופשו נקב א׳ גדול בכדי לסחוס אוחה בברזא ופוד נקב א׳ )בממכח׳׳ה( ד״ל דמיירי ברפפים שיש בהם נוסא שיש בה רביטית
נהל לסוחסו באבנים לחוד בלי סיד וטיפ ואח׳־כ נחחברו השילייס דשיסר רביפיח אינו נדול כ״כ והוא בפציאוח ושכיח קצח )אולי(
פ׳׳י ציד ברזל להחיבה כי בימי הקץ שיש מפס סיס בהמקוה אזכשטו כבר סל הנג דסמסח שסך הסיס מבחקשנים רמתוהנשס
פיחחץ הכילייס והחיבה אינה סינחח פ׳׳ג קרקס המקוס רק דולך ומכה סליהם )וכס׳׳ש הסוסקיס( ט׳ כ יש בנוסא א׳ רביפית
וא*כ אין יאי׳ מוכרחה פטז צ׳׳ט להלכה לספשה
הסדרגוח כל החיבה מונחים פל סדרגיח של המקיה הישנה וכשמי
הסקוה סחגנריס אז נושאים התיבה למטלה וסניחץ אוחה פל סעי' ל׳׳ח )קצ( רחסניח שק או קופה .פיי׳ באה ׳ס ס׳׳ק
נ׳׳ז בשם הלבוש ובטח ס׳׳ק מ׳׳ה וש׳׳ך ס״ק
הסדרניח כפליוניח של הסקוה וגם כשמי המקיה סחמפסין מאוד
אזי טפלים אח החיבה לגמד סהסקוה וסובלי׳ בסקוה טשינה לחוד קשיא וץיר בש׳ לבנין נטש סיק צ״ד מ׳׳ש סס )קצא( שק
כנך רננה במק
טכ׳׳ל השאלה והפלה כיון דהשליבוח הם בשיפיט וקפפרס איט חיבור או קופה .מיי׳ לקמן סטי׳ ס׳׳ד ומיי׳ בשרה
לדבר שהוא מטח כמבואר בר׳ש פ׳׳ו דסקואוח משנה ח׳ והנם הכנך )בסופי( סי׳ פ־ב אודוח המרךה שהכשירוה מחשש נ׳■ לונין
שיש מקום לפלפל בחוס׳ נימין דך נרז פ־א וחנינה רל דהוי פ*י ספר וחול טביה נ׳ ספחים וכשהשליכו החול שהי׳ בחוך השקים
כפחיסה בצליחוח דהוי חיבור כדאפרי׳ בסס׳ פ׳׳ז דך פ׳׳ב פ׳׳ב להרים מהם נסקוה הי׳ שננה ששק א׳ פס החול הושלך לסוך
מ״ס להלכה אין לסמוך להקל פל זה ומדאי רוב פפסיס אין במים המקוה וסצבר סם החול אחר שלא נראה ומחה באו להוציא החול
מ׳׳ס והוו סקיה פסולה ובדאו קמפרס אינו טבור כד׳כ הורה דל ונמצא השק פם החול ושקיל וסד שם אי הוי הך דהוצבר 9ל
כשק כנ׳׳ל כמו בנה פלי׳ דבפלי בבנין או סי כבנה מליו ולא
והזהיר לפסלה פיי־ש:
סעי׳ ל׳׳ז )קםח( רעפים שסבסים בהם הגגות אעפיי שיש קב® כיק דפחיד לסנוחו ומיקרי כלי והפלה טק דלא הכשיס
ב ק גופות וחקקים אינן םוסלין וכר .המקוה רק משיס חשש בפלמא נספק נ׳ לוגין כשר ונס חחח
פיי׳ בשר׳ח חחס סיפר חירד סי׳ רא דחקק שנפשה מאליו בחלוש השק מראה לא הר ג׳ לונק רק סשס בפלסא ונס מחת השק
באסח שסל אך ברפפיס דל*ש קיבול צמרוח ודאי לא ניחא לי׳ ס׳ מול אולי נטבה נ׳ ססזיס ונס צידד שם דשי החול שנשק
טחפכב המים בחקק וסי לא נפ»! ט ד אדם כיק דנפשה ^א טק דמלט הפיס אך שהוא בשק לא גרס משאר מסר שפסיד
בכונה פיי־ש ופיי׳ בדברי רביט בס׳ דברי חיים אוח לי׳ה שה׳ נ׳־כ לפטמו וספלה להכש Tהפקוה) :קצב( אק ד»ים הנסשכים
דהכא ברמסיס שאני משום דלא ניחא בסקין פיי*ש ונס׳ לבטן *ו»ין^ פיר מד׳ס מבא שק שו מסת־ השץ■ להלן שק יךג
נסע ס*ק צ״נ וגשויח סח*ם טרד סוך סי׳ רי*ד ופיי׳ נשרח ®•׳ש ממצא מזה דהייט  pאס המים ראויץ לבא להמקוה tin
סמוך להמקוס
®®ייאיז )להה׳׳ג ססארנרפפען ^ מירד ס׳ *5ה נדד שנמצא השק או הקו» אבל כשמגירו השק או

נגיגימ )מינה( של « 0ןס ר*

שנפ« מיי לסלוסיס המיס

והמיס ^ ם מל תן סי סזיימן שי » ס א ס ופסלי מיי־ש ;

סמי׳

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף לט
מתוכן למקרה מעצמן אכל אם נתנם אדם למהוה הרי זה פוסל )הצג( שכל עיי אדם אם־לו
)הצד( דלף )הצה( כ-ד-ו )קצו( )קצז( וברגליו ואפילו עוכר במים וגזדלפו מאל ) aTקצה( כרגליו
למקוה פסלוד^ ,בריא כשגזדלפו כרגליו אכל אם היה חכב ע״ג
דרכי תשוכה
פעי׳ ל״מ )קצג( שבל ע*י אדם .פיי׳ בשויה סמק שאלה
)למה׳׳צ מהארניססאסאליא דל( חירד סי׳
ס*א ס*ד איש לא סהור שירד לפטל נמקוה סרס נקוה בה מ׳
סאה והפלה דנשירה איו־נ נשנקוו בה מ׳ סאה סמוה מהם כל
סומאה סיי־ש ) :קצר( דלף ב Tיו וכתליו וכו פיי׳ בס־ דרוש
ויוידוש למרפקיא דל בנסבים שבסון« הס׳ נדמ ^צו לססס
מקוה ס*י ממשה מושב כדרך אוהרוופריק למביה כמים ס׳י נמטס
של^ס שבשסס הנסמס אק המים נמגמים ובאים ממקומם פד
אימי פיסוק נסטס השלשלת אז מגביהים פצפם למפלה ונשפכים
לסילק ומשם למקום היזנדרה ונקוו • מ1ה וזהו יהי׳ הפקוה לפטל
ט והשיב להסיר פיי*ש פפמו ושכטא מסיח זכרק יוקז סי׳ י*ג
דבגרמא בסלמא ליכא שום איסור וסיים שם )בדרוש וחידוש( ולזה
לדמהי אם אפשר בקל להקן לאחר שיצאו כמים מהציטרוס יהי׳
קרקס ג׳ מפתים שיפברו המים סל הקרקס ^ו א ומשם להמקוה
סוב יוסד ואם א״א בנך יש להסיר ולסמיך פל הכ׳ל והסילון יהי׳
של פץ ושאין ט טס קיטל וסיי׳ בלחם נדק קמ׳ה ]ומיי׳ לקמן
ספי׳ זה ס*ק קצ׳ז ולהלן בספי׳ ) OTס*י(  0נ() :קצה(
בידיו וכרג^יו .סיי׳ בכרס סמק שאלה חידד סי׳  nוסי׳
מ׳׳ח דהא דפוסל פסולס אדם היינו דוקא ממושה פסולה בסים
סצמם אבל היכא דאיט פושה «ס פסולה במים סצמם רק טרם
שימאו אז לא הוי כהוייסו נדי אדם סיי״ש י>דכ ב ^ ס סרזגס
הבושם חידד יו׳ב סי׳ כדם לפנק פה שחש הרב השואל באם
מסיר אס הברזא מהפקוה אם צרץ לן«וך הקלוח הראשון לחוץ
משום ספיסס שי אדם והשיב דאין זה כהווייסו נדי אדם בהסרס
סברוא רק כהסרס המונס .וטכ סוד הגאון בסשו׳ סנדס חידד
סי׳ ד*ד סיי״ש וס״ס בשויס פנחס יחיאל סי׳ י*ג אוס ד וכד׳
טד וטה מזה )קצו( וברגליו .בשדס שם שלמה כס*י פאאזמרר
הגטק זי׳׳ס )מפה׳׳ק( נשאל מרב א׳ כששאט המקוה במרחץ כקהל
והמיס מוזרים לה לאס לאס ולא בסהשוס וסהש )בלן שפד
שיסמלא שיסיר מקוה לא יגיח שוס טא לפטל והבלן סבר סל זה
והניח אס א׳ לפטל והמלה שהבלן ראוי למנוס פטז לפסול
המקוה ולחוש שמא נזדלף נדי סטלס האדם או י מה »בלפ
טפרוסיו וכיוצא ג׳ לונק שאובין הפוסלין אס הפקוה לא מיישיק
דמקא זילן( בשיו או ברגליו אבל למיחש כשלא ראיט אק לחוש
מספק לפסול אס המקוה ומש הביא ראיוס א ה^ ) :נז(
וברגליו .פיי׳ בשדס מהר/ם שיק מירד «׳ קציז נדד מקוה
שהמים באים למסירה א׳ מהנהר נדי גלגל הפסבב נדי שבני אדם
מסקק סמסיו ופיי קימור מסבב מלגל ומוליך פים פסו לציטרוס
ומן הצינורוס למסירה גדולה ו ק סטר ההוא נמק־ נדי ציטרוס
למקוה ובכל אלו אק לחוש משום הודיסו נדי דבר המקבל סוסאה
שכל הציטרוס נמשו לקרקס אלא «יל טון דססקיק נזה בססי׳
ל״ס דאפי׳ דבר שאיט מק  bסומאה אם נמ « 5נדי אדם ה׳ז
מסל ואמרי שהארץ שס הרגה נ׳ ד־ל  IS1מי מה־ג כמשה
נדי אדם ולפי שאק מאל גיס יךטל ונם הציטרוס נמשו לקרקס
יש להכשיר ב^פן שומשו הברזא בקטמוס טנור ומדש מ ד ס
וגם שימשו הברזא לאחר «ןמ« הציטרוס הסטא מיס נקרקש
מיייש.

ועיי׳ בשו׳׳ס יריפוס ^מה סי׳ ייב פש מקוה אשר רוצים לפשוס
מל אופן חדש נדי כלי פנקס צוגהפבסש ושורש המששוס מי
סל הני סלסא א( מה שאדם מושה מנוציא האיר מן הפנקס
וסי־ז המים באים לקראהו הוי ממש כמו סילף בשיו או ברגליו
כמבואר סה בססי׳ ליס דסשול משום דבסינן הוייסו שלא נדי אדם
וס*ז דן כשואל להכשיר משום דבא בכח גברא כח ראשק נדי
אדם דמהיס כשר בשמיסה ופלפל שם מש .ב( דהא גישסא וגס
גישסא נפשים ממסכס והוי כסילון של מסכס דמקבל סומאה וסמל
מססם זה ונדז דן השואל שיכול לחבר קנה הפנימי שבסוך הב*•
אל טסל הבאר והוי משמש סם הקרקס דכשר כמטאר בססי׳ נדח
ואף דהקנה הפליק דהייט בס גישסא איט מחובר לקרקס פ*מ כשר
טון דסחובר לקנההסחסק המשמש סם הקרקנג ג( מסמם שבקנה
הסליק ברזא ומנסול לנפול ולפסוח הי כלי.ושקיל ופרי סל החשש
האי הטל בדברי המדא והש־ך בססי׳ ל׳׳ו דאם מי מקוה ממבריס
לנכר נדי כלים וגלגלים בדרך שלא נקראו כלים דכשר אפייה
צריכק ס׳ סאה דלא מיקט חימר לנהר פי׳׳ז ובדברי הט׳יב בסי׳
קל׳׳ו וגדנול מרמה שס והפלס דפשום כני ב׳ ומשח הראשונים
יש נצדד להסיר אולם משום חשש הג׳ טק דיש לדגישסא ובס
גישסא בחא הוי כלי ממש שיש לו טס קיטל וזהי »ול נמור
והאריך והפלה בסוף דלפשוס הסר\ה סל שי גישסא ונס גישו&
ולסשוס ניזא לפסוח ולנפול ולהניא מיס נדי פנקס למקוה זהו
פמל גמור ומדינא לא סלסה לו מטלה כלל ולהפוסקים ^ ב ס
דאד הייט רוב שאוב איסור כרס יש סה ורכ לא הוי שטר
למסיין טק דהוא רק נדי ניצוק וקמ»־ס פיי׳׳ש ופיי׳ נשוייס » ס
סופר מירד סי׳ ניז נפנק מי^השנסנדתשאצל הבארשל מיס יממשו
ארגז אשר נסבפל כדיט נסיך הקרקס ופ׳׳י צוגהסננדר ימשכו
המים פ*י אדם הממציא הרוח מהצוגנפננדר ומשם ילט נדי
והפלה להסיר והגיא 03
המשכה נהאתז נדג קרקס ופלפל
מסשו׳ זקט הגרפקיא דל הנספחים לס־ דהש וחידוש לפנק למשוס
מקוס נדי אוהרוונש״ק ]מיי׳ נדנריט סה לפיל ספי׳ ל*ה p v
קציד ולהלן בססי׳ נדח סי׳ק טנ[ שט להסיר אף אם יף« לסקן
®מנח מים נדי קרקס ממש ונם נדי ציטר של ® . Pסר
כשר אמנם מיקר היסח רק במיל שנמשך אסיה נדג ^■קפימיייש
טבס מסר^ ) :נ ח( ברגליו .מיי׳ ננו ק הקודם ומיי׳ גשדס
לטשי מרדכי חידד סי׳ קגדו נדד מקום שהממיק סמוק מאוד
וק « 3לנשים לירד טכ בהרבה מדרגוח ו»שס הסי^ן נדי מאשיטע
פו׳לואמפספיר דסייט שיש יורה נחלה ובסוכה מים שאו^ ונדי
מזסיו נהפכו המיםלדאפפ׳ף ומש  pכאן הםולזל^■
שמבנדר
מממנרר נמזא ג׳ אוייים כפק ג׳ סיטס ונ מ מיס כל סיגה P
נקב כשמפרס הטד אק סל הנקב הזה  pטממיי־סלאנרמ ו»ליר
»זיטמ הדומקס ) rtהטמנדי-סלאנדס סל הנקב שלא סנמס
מסם וכאשר בא לחץ של הפשן להפלוס המיס פוא :ומרד »\ 0סדי
^*1פ קצנו גדי סמגל המיס לזוג להמלואמסממש ומסס למחסס
ומשם ^(ו ה ובגל זמן שהגומסדי פלאמס ה6׳ נפסחס xnalo
סגורה ^ ד זה  o b kבצדדי  bסיגה וסיגה אק אינו כשמגדג
ט זה אי אסשד וסס אי אפשר למשוס גסחסי׳ הסיבס ט שם
הנקב הרל מס »וממ* סלאנדס והגה מצד הווייסו *0י ססיסס

ש

לרה דעה הלסת מקואות רא סעיף לט מ

כה ״י ”*׳

בהמה ונזדלםו מים בתלי הבהט־ .לא ססלוהו אעס1י שע*י בדעגה שהוא תכב עליה = ״י״״י ^
נץדלסו אין  nrכמזלף ברגליו )ו כ מי מובאי דיש יילקח וס־ל »> *rיהי( י ) 0קעט( יקלי שניקב
בשוליו >ט( אפילו כל שועא )ר( אינו חשוב כלי לפסול המקוה נומ׳ם )רא( ייז
לעשות מכןה )מ( )רב( לנתחלה ולהביא מים )רס בכלי מנ קב כץה יואם הנקב נסוקפסא תינסנה

 B*fr5s1ג »זד

ד ט* זמקואמו

טתדד ת שגה

מט* היטב
»ני ס הדגה ואץ מיחיקין מיס לא »דב• ג*מ קימל ליס 6נ כ«(ובץ כ*נ
ו£גום )נס( לנמפלה נפב הס״ » » nאגל אס הוא טפיה מביא אפילו

דלא קפח־ נדרי דלקסן סעיןי ס־ סבואד  p«wועזיוליץ ספרבים ונדי כ »
ע ר ד ינדה מם*־י תמובת נודע בידודד תניינא סיסן קל־ו וכתב פס דסקוה
סים שאוכיץ פדס נדם מינורית נםשכים נק !  f Wבאיס לסקוה יייד הנדם

ודאי שמחכריז תםהרו דשאוכים אבל אם הקדם נבודדם בהפים והם שו1ונדםםםעלד .לספוד ד,םקודםםולו! עיש דו מ מוב ת חתם » * ־ ם״ ר ח השיג עליו
דהרי השיו■ שם ם־ק קודם)בבו~ם סקודס סחב אץ המחלים םערכים היינו טי נשמים ולא סי »  rוהיינו םע0א דהןי דינא נושא יאיץ הנזחלים סעחביס
 pהרטבים הוא דיםק בהתיסאתא והבו דלא לוסיף אלא בסי נשםיס-ולא
לא נטנא בשים אדרבא קיייל נוד אתית ל ר ע ועיש בטי■ ריי cto
בטעת דלא נאסר אץ המתלים םערבים ולא אץ ועזחירם םתתברים בו ,ובנר־ ר־ם שם כתב שנם י * *ז «־ ה ולסן םדגליות ד ל הפדנ על תינסיר
בזה ר ש ונם בר■ ר־ץ» וכס אם־לו ר ש .עפרך לעיל ר ק ר נ שהקשה דוה ר ת ר ל ר ש לעיל ר ז דשם ר ל ל הנ«בר דבעי נקב הטטהרו ובדתק לייישב

דרכי ת שובה
יד אדם ייל יליח כאן כ ק דכ6דם 6יט מושה כלל רק ס מר
האש המס היורה' וסמלה בחשר ^ ר ך דיש כאן אשו משום מצו
ורק כמ א׳ של אדם והוא כדאמס׳׳ן( נדי אש וכמ השט המלאה
מצנט « 1מי ם להון הסולזאסממנדר מ׳יכ הוי כהסיסה Tיססשה
בג׳א ^ ל ס להחסיר ור׳ שם בסון« המציה דגריו .א( אם הדאמפח«
מוסל להמלאה המים בלא גלגל ססולס משום המיסה ירא אמי׳
אם הוא נדי ריקה האויר .ב( מ«ם קנסו ולבסון £מקין יש
להכשיר גם לד הגרב הנינא הירד שי׳ קפי^ ג( בדין שהשמישו
מצפו נדי סטרה ומהיחס לרס הוי כלי .ד( משום מנור לקרקס
איט נמל כלל מסורה כלי אם לא יסקן נדי הסרה הטמס׳י
מלאנדס ולקנסו נ מק .ה( הססימה אם שהיא רסויי׳ ינקבוה ככונס
פשקה נסון הגוססדי ^אנדס סצסה ואז לא הוי ססימה וגם
סבור ונצוק לסקוה שלם .ו( אם נדונה כסלון שאין סשוי לקבלה
ג^וי נאם לנ  7לקבלה מים קודם נא מלוס יש ס משום נ^ורם.
ז( מעם ג־ לייח נמהכוו מקיסור יש ל»גןד מ׳י הפנמה ^ ש
ושוד בחשו׳ ^(מיז סי׳ קנדז גסיח מד פמזיק דבריו דל
נלןרן:
סעי׳ מ׳ ) מ ם ( כלי שי קב ב שליו .מיי׳ נשרה רדט דברי
מיים נדב ירד סי׳ ק־א נמקוה שמשו נקב
בדלי ששאבו ממנה באפצס שוליים ושם גבוה קצה מצדדי השוליים
ומקבלה קצה מים יורמי מררמיה מנקב ולמסס והורה דצריכין
לז^בה שניה סיי׳ש ובשויה השורה סי מסיק סי׳ שנדה דכ״ז
בסקוה אבל במניח אם  poסוד ססיקוה לסנץ אם יש דן מסח
נדס נפה להקל כשיש מירחא גדולה להכשירה שניה סיייש וסיי־
בסרה סרוגה הנושם נדב מירד סי׳ קציד שפסלסל ונופה סה
להקל במקואוה שלט אוהן שנקראו מפץ וכעד דברי הסשכטה
יפקב סיי׳ לקמן נדנריט בססי׳ זה ס*ק רנדו אמנם צ*פ למסשה
אם להקל סה ונדש בשרה סרוגה הנונס שם לסיח בסלוססנדן
סיי׳ למיל נדנריט בססי׳ ל׳׳ו ]ם*ק קיס[ סיייש) :ר( אינו
ח שב בלי לטסול את ד&קוה .פיי׳ סה נדבריט בססי׳ זה
]כדק מדו[ נ ד ה ופיי׳ נדנריט גסגיוסן בשדה מנסה אלסזר נדב
סי׳ ס׳ג אם צדכץ לסססרב הסיס מל המקןה נס הסס המדרגוס
מייש וראיסי פהה בשר׳ה סמרה שי מסיק סי׳ סרי׳ס נ*כ ^ ה
» גמ^ה 3דש נס שליטת וססס השלימם מדם עם שאר השים
»0סמ א׳  afynהמקיה בכלי מ1יט נקוב וממשש שמלו  Pהכלי
^ שפכו בפקוה מלב הרנה
למקוה ג׳ל מלא הי׳ בו לן-מנים
פד מ הסס המים למלאה מלב וסא pי והפלה דיש בילה בלנז לניס
שה דהוי ^לו נ מ ן נוראי כל סמים למראם הלב נס הסה

הסדרגוס וגם מזי לאצמרוסי ^ י יסלי יח מסיח גם סטניטממו

שמבט רב במנמיא ידג מיל ועיי׳ בדבריו בשדה השורה שי
מסיק שס סי׳ שנדה נדים סניה ום׳  0מ « להסספק אס לא
נהפרב המלב יפה יפה אם הוי בילה בסלו מיייש ומיי׳ מרך שיי
סל הידד נס•׳ זה שדפסו להביא ראי׳ להחסיר  fAcaנשהנס
למראם יק או מראה מלב ממש אמנם נהשורה סי שם סי׳ שמיה
נסה להקל נכה׳ג נם אם לא מראהו מסס רק דהה פ » אס
סלנ או יין ג*כ כשר פיייש] .ופיי׳ לפיל סיק ^י א קכ׳יג[:
)רא( אץ להקל לע ש ת  .*ip oלכוזחלה ולויגיא טיס בבדי
טנוקב מ ה .מיי׳ באהיס כדק  mבסם הפויז בדק פיז והפרו
מסיק ח־וקא בכלי כזה מיקב רק כל נמוא ^ ל המיר^ כשפיפרה
^ מלי מטקג
הטד נשו^ אז מוהר למסלה אפי׳ אדם
נשפהיג ושופך המים למקום ומיי׳ נס׳ נדם מבא היק נדו
שהשיג סל המיז ופסק ואס באים ס׳י ספיסם אום מל פנץ
פסול הייט א«׳ ניקב כש»»*ה המד ו דג בשמלה שיק פיס
ובלחם ס־ק מיז ובשמלה סיק כיס פיייס ו9דפ בשמלס סיק ס׳.
ומיי׳ נס׳ ביה מאד סל הידד בהל׳ מקולגה סה שמדג פל הנח
וב׳ דהסיקר כד השיך נסיק מיו דהפסם דגיון »ימיח להוציא
הסיס מהוכס נרב נס אס גפל בחזרה הוי מפל ממילא לסוך
המקוה סיייש ובשרה אמרי יושר מיב סי׳ צ־ז ומיי׳ בשדה אמרי
אש מ־ח־ סי׳ ם׳ שפקפק והין « ניר מל »דז סה מיו״ס ופיו׳
בשרה אבט צדק )ל»ה*צ מסיטט דל( מירד סי׳ צ׳ מיד המקום
שהיא מסק מזק ואיא לניןסה לגמרי שלא ינ^רו מיס כלל פיה
מהמלה משו ג׳ גקניס מכלים בשוליק ובהצד ל ^ ב מ ן P
מורא פלה פל ראשו ® 1השואל פכמ ד רנדז סס ואולי מאר
ב»לי ס ש וצרורות ואבטם תסהנט הנקדם לסי שפה וכפסק
הקילוס ופלפל שם והביא מד׳ השיך היק מיו שנמצא מד׳ כמ׳ך
רפיון דשואב המיס משם אי? בוד« לא ניחא לי׳ שיפצו הסיס
נסזרה והוי סמילא פיכ נ׳ שיש להסדר .אך סהיוס פוב אס
אסג■ צואוד וס»^* סיס ישפוך בו מלב פו שימס לשאם סלב
 pלפשוה ק ]מיי׳ בובריט מזה לסיל מי ק !^פח י ^ י ח 00
וגס בפרק קנדז[ ואס הוא סורס גחל  pלסמוך « אם נפשם
מיי מי ממפם ד מז׳ך ולא  fcwלי׳ מיל מיייש) :רכ(
לכתחלה ,עיי־ נשרה ידים שאל נדב ג « « בקוגי מזה ההטפה
אוה כיח שהפלה  opoAבשהה החזק יש לססווך מיז סהייס
מרופגסדזג דל בסס ספוכש^ לפמה פנךה  doo tiפיי 49
מ 0נ^ נקב כל שסוא היכא שאי אפסי 99טן אגור סיייש ) :ת (
ב מי סנו ק ב כז ד ..מיי׳ מ ח כ ד ק ן דו מיי׳ צ סי ל) 1ך ס *ין פיו

באר ד.גוי*ד.

לרה דעה הלכות מ pאות רא סעיף מ

י ימב-ם בפיק )נס בצדרין אינו בטל מתורת כלי עד שיהא ביוחב הנקב כשפופרת הנאד שהוא כב׳
אצבעות יראשונים מהאייבעה שבפס היד מתהפכות בחלל הנקב בריוח בין שהוא מרובע
י יי״® "®'י! יבין שהוא ענול ויהא קויוב לשוליו שאינו יכול לקבל שום מים ממנו ולמטה ) ר ד( אבל
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I
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)
דגולרוח ז שס
בתישפתא אם מקבל שום מים למטה ממנו ’‘ א נתבטל מתורת כלי ’ואם עירב םיד וציורות וםתם
בהם הנקב לא חשיב סתימה להחזירו לתורת כלי או אם הושיבו על גבי הארץ ואפילו
ע*נ םיד וגפסית לא חשיב םתימה אבל )רה( אם עירב םיד )רו( וגפסית וסתמו חשוב
בא•־ הי צ ב

פתחי תשובה

דשם איירי לעג ן רכתחא־ עיש ובאשת יש עוד סת רדי דשס דעתיק
דרסב-ם ב«שיםת דאפילו נקב דשסדרו לא סדני אא כ קבעו בארק או
סעשד בנק ובאן דעת ק ש סח דר*ש והרזרש ראם לו נקב ב ש לחוד םר.נ•
אםי• לא קבער בארק וסשסע ראש לו לכתחלד לא בע קבעו בא  pובוד
לא יועיל תיי• ק רש ך •עוד ש א זד שתירית ומצאת• בוזשיבת מאור דנולד
רבינו עקיבא א נר ז ל ס פ ד שבתב ל• rזב זאת דלעיל ס ז א •רי ל ענן לשכול בתוכו וכאן א •ר• לענק לששיל דש ש ד וצא ם שבל■ זו והסתבו■
דכריע  pמסברא דנסשד דלע^ן לסבול בת בו דד־וא דאורייתא תשש יז־עת הייפבים דבע נקב דששדר• ונש קבעו בא  pאולם
לשסול דשים דוצאים שכל• זו לפקוד שדין שאובק כיון דלדרבד שוסקם שאוב ן דרבנן בזד םשבנן על ששת ד ר ש והראיש
ושיד דו• סת סד שעל  rופשילא
דמהני נקב כ״ש אשילו לא קבעו ואף דלשישת ד ^ ש והדאיש •וצא תישרא דשת שת נסת
לא מתני בדו קבעי בא  pדדד בסו קבעו לחודא בלא נקב ואיש איך שסק בש ז דבשתשו בם ד וקבעו כשר ל כ ון דדוקא ב  T cונשת יחו■
תו׳ שתישד אבל בוזד שנדון לא איב בדקדוקי נקש לע ל ם־י בם  Tאו בנשסית אבל בם  Tונשת יתד באמת לא סדני קבע• בארק עביר עיש ו  pד שיישב
נ כ פד ח־ניח ד,ש ך ב צ ע בס׳ק ם על הריב עיש ונדב בסשר באר יעקב לחלק בהב־ ע״ש ]ובתשובת חתם סושר ששי ד שי[ .נב <.בצדרץ .ע״

לנתסלה וקשה ינשעיף רקתיס נתב דנל שהיא ע י אדה פישל אפילו אינו
כלי וצל דכאן מ״יי שלא שפך מכל זה פ״י אדס האיחזו אלא מניאו
שמון למקוה והמיס באיש מן זה הבלי לרקוה דמותי מן הדק אפילו ננקב
כל שהוא נשוליו מ מ לנתסלה לא יעשה כ! אא־נ ניקב נשוליו כשפיה .

דרכי תשובה
]ובדנריט בנדר! שלסיז[ ופיי׳ בפר׳ס מהרש׳׳ם ודג סי׳ רסיס סיד
פקיה שהנשירוה ויפן שטבמס במחק איא לכרןוסה שלא ישאר בס
מים פ*כ שפכו לחיכה חלב סרגה פד ע ם כשחזרה ונהמלאס
כשיפר מ׳׳ס פוד לא מזרה לפראה פיס ושאבו מפנס הסיס
שאובים ופס שהי׳ יוחר מפי סאה פד שיפור מ׳׳ס ושפט הסיס
הנשאביס לחוך האפבמאוס שבמרמן ובאפצס נכבה הנר ונחיירא
השואבשלא יוכל להשגיח בפח שסיכח הפיס פן כדלי לאמבסי שפא יופסק
הקילוס ולא יהי׳ ההיחר של המיז סה כשלא נפסק הקילוח ולכן
לא הוציא הדלי פחוך מחלי הפקוה ושהה כן קצח ופחס משש
לד׳ כש־ך ס־ק מ״ו הנ״ל דכל ההיחר משום שנתמין להוציא סמים
משם ולא ניחא לי׳ שיחזרו כמים ויפלו לחון• המקוס איב ברד
שמא יצאו סן כדלי ג׳ לונין למקוה באוחו זמן ששאב השואב שלא
להוציא כדלי מן כפקוס ובאוחו שפה כבר חזרו קצח המים
שבפליוטח ססקוה למראה הפיס ומרך מצי שיפור סן פי כפקוה
כי׳ סוד בהפים מראה חלב ונסהפק אם מצי כשיפירשהי׳ פוד במראה
מלב פצמרן £לשיפור ס־ס מהחצי מים שכבר חזרו למראה פיס
ופלפל והפלס להסיר פיי״ש ]ומיי׳ בדבריט לפיל ס׳ק קל«פ ובהסצויין
שם[ ) :רד( אבל אס מקבל שום מ ם למעד טמנו לא נתבצל
סתורת כל  .פיי׳ בשדח סאח עב הסעתי יה־ סי׳ מ־י בסקוה
של סי נשפים שהיו כמים פינרים דרך כלי אמד של פחכוח שהי׳
נקוב סכל צדדיו נקבים גדולים אבל הי׳ מקבל מן הנקבים ולמפה
ולכאו׳ כדין פשוט דכל שמקבל מן הנקב ולמפה כ׳׳ש והוא פי
גשמים משיבי שאור׳ ופסלי ]וכממאר בזה בסמבר[ אפנם נסה
להמיר בדימבד ורצה להוכיח מלשון כרפב״ם דכיון שלא נפשה זה
לקבלה פ־כ יש להכשיר גם כשיש ביח קיבול מהנקב ולמפה ופשה
בם ס־ס בפל־גחה כפוסקיס אמנם לכחמלה צריכין לחק! ממחה
שלא יהי׳ לו גיח קיבול כלל פכח׳׳ד פיי״ש וצ״ס לפרד להלכה
לספוך אפי׳ בדיפבד כשמבל במקוה 0כ ) :רה( אם עירב סיד
וגפסית .וכ*ה  toאו גססיח למוד פיי׳ ח ע נודס ביהודא חניינא
מירד סי׳ ק־פ וחשו׳ כגרפק׳׳א סי׳ פ׳ ופיי׳ בלחם ס*ק קפרא :
)רו( וגפסית .פיי׳ בשרח פהרשים מ׳א סי׳ ל־א פ*ד שא־א

לפצוא בהפקיה מפין סיס זילח פל  'Tשיש סילונוח הספשיכיס
פים לכל ספד מפפיטח היוצאים מכר א׳ פרתיק ונקגצים לחוך
קססלין בטי מבנין אבנים וסיד וגפסיח )צפממרס( וכו׳ והפלס
שס ופד בפק׳׳א בחשו׳ דבנין אבנים הסזמף בצפפפרס דאם אין
בס נקב הפמהרס יש למוש לכחמלה ע ם זהו הוא כלי דלא דפי
לחיבד אבנים הייט במיס וסד אבל הצפספרס שהוא כברזל דמל
הפיח לפפד בפ׳׳ס ה״ז ככלי של אגן דפסול פיי־ש בראיוחיו ורכ
פוד שם הפרש׳׳ם מ״א סי׳ קררה בדיה וסנה חזר השואל וכו׳
דצפמפנ״ס משוב ככלי פיי׳׳ש ושוב ראיחי בדבריו בשי׳ח מסרשים
מ*ב סי׳ ק־ב שכי בפנין כצפפפרס שהוא ככלי ואיט מחובר כבנין
אבנים וכי זה בשם כגכ״ק פליבאויסש בצ״צ )סמדעח( חידד
]ובאמח מפשחי בצ־צ המדשוח ולא סצאחי כדבריו לא מיני׳ ולא
מקצחי[ אולם אח־ז פס בסהרש׳ס חברא לנזחי׳ וט ששאל לבקיאים
ואפרו שהצפמפרם לבד א א להנסל כאחח סבלפדי האמים לק
אמרי שובי נחמתי וכשכפחי להכשיר סקוה כזו בשמהיד ג^׳׳א
לחקן בסני ,אמר וט׳ פכ׳ל פיי״ש ומיי׳ בשי׳ח פסק שאלה
)להנס״צ פהר׳׳ם מכארניססאפאליא דל( מיר׳ד סי׳ פ׳׳ז שהפנה
לסחד בפקואוח שנפשו פצפמפרמ ושאק סה משש כלי פייש
ומיי׳ בשרח למשי מרדכי פהדח חידד סי׳ ק׳׳ה יףו ס׳׳ש נדד
כצפפסרמ שנפשו רצפח הפקוה ינדש בם פ׳׳ד חשו׳ פהרש*ם אלו
שמזר ט אמ*כ והתיר הצפפסרס וגם כנהיצ בלמשי מרדט
הפלה בהצפמפרס להחירא לכחמלה פיייש דבדו בע׳׳ח למשי
מרדכי פכדורא חליחאי מיו׳׳ד סי׳ ל׳ מיייש ובדבריו שם סי׳ ל*א.
ופיי׳ שדח אמרי יושר ח*א סי׳ צ׳יב בסק £דבריו דפעסא דדי
צפמפרס עפשך מליו כברה המקוה לטפ וכן פוד שם באסרי
יושר סי׳ צ*ס פ*ד סקוה שפע סדפטח פפורב מול וצפפפניס פס
אבנים קסטם ונדעם נפשה אק א■ ומזה נפשו כמס אמים
ויניסו זה לעלים ורדא חוכך לכממיר פעי האבנים קמנים הרל
פרם שנפע לעליים נפשה מח קיטל ועלי הד כפו כלי מרס
וכמופרוח הנ׳ל אולם העב והאריך ומסיק שם דאין מה משש
והסקוה כשרה עיייש ומיי׳ בשויס מין של ענמס )למי פווירצטרג

דל

יורה דעה הלטת מ pאות רא סדף מ

כו

באר הגולה

סתימה "הילכך הרוצה לשאוב מים מהמקוה לנרץתו וירא שמא יחזרו מהכלי שטוציאיץ  0Bnאג״ ל»יל
בו המים ג׳ לוגין למקוה אחר שחסי־ו מ׳ מאה ויפסלוהו )נם( )רז( יקוב )יה( הבלי  JteJלפרד ^2
)רט( בשוליו )רי( בל )ריא( שוצא ואז לא יחשבו המים שבו שאובין )ריב( ״ואם ד& ” = * ^r» 1
מים נובעים א׳צ לבך )ריג( בי דמעיין אינו נפסל בשאיבה; הנה זפ*ס נהגו לסחסיר גס גמפיע מפנ ם
יליי
’®®״י י^״יי®
)פרוט מ נשם השאלכוס פהרי׳ין שורש רה והסל סיפן רנ*ס(נית
יש להסמיר־ )ס( לנקוב הכלי ששואטן נו אן{ במפיין ואם לא פשו ק ו ^נו בנלי שלם )סא( )ריר( ונפלו  W5ג׳
ליגין שאונין ונפסלה המקיה ורוצין לנקוהה ולהכשירה אם אש^ )סב( לפקוק נקט הנטפה נקלוח סוב להספד

"""™דמועוזו****

באד היטב
מהני  *tip 3p <» 3ע׳י ♦דם למקוה
)נס( יקו .3הקסה הס•{
ונזה סמל אס״ 3לא נלי וסייץ דנל סניקב 9דלי אץ  bsdמ»נה ס3א
ע*י אדס דניץ סהסיס סנדלי נססטס תמיד ממט למון הנאד דדן הנקב
הוי נאילו לא הוססקו והוה סיטר אמיג סנסנ יידא נפ*ס ל*ס דלא מיקרי
טנור לנהר ע״י זה דההם ט(י לענין *נ״י ניצוק סינור נחפנ מה סיס
למכה ננהל כאילו הוא לימנלה נמקום ססונל סם לעח מ׳ סאה זה לא
אמדיק דהוי גוד אפיק משא־נ כאן הסניק כאילו הוי הניצוק למסה ולא

נמסה סאונ ממולם זה נקרא נוד אנדה ואמריק צי!^ ולפ״ז מוהר אן אס
אדם שואנ נכלי מנוקנ כשה ה ושמן המים למקוה דה״ט נ ד ^ המ»ה
מומר למשוח כן אפילו נל המקוה לנמהלה ונדמננד אפילי לא ניקב אלא
נ׳׳ש שהמים זנץ דדן שם והיינו מרפ נכעדשה מכיל ) ס( לנקוג תהגו
לנקט נמנש משקה ר פ )שא( ונפלו אהר שמשר הממיין ממ׳ סאה.
) ( 3pלפקוק נדרן שלא ישארו שם ג׳ לוגץ כלל של מים הראשונים שנפסלו
וכמנ ה*3מ דמומי לפקוק אפילו נמטלניח המקנל טומאה אפילו למאן ^ ר י

דרבי תשובה
יל( שהפלה נפשיסוס דצפסטרס הוי כפו קנפו בבנק פיייש ונ»נ
בשרס פהרא׳׳ש )להג*פ אלכסנזד שפואל היילפרין זיל פלמב( סי׳
ד דצפפפרס הוי קבפו בבנק וכשדה הפקוה פיי״ש ]ופיי׳ להלן
נדנריט כדק מדו ונכרק רפ׳׳ד[ ; )רז( יקוכ הבלי כשול ו כל
שדד\ .פיי׳ בלסם נדק קפ*פ ובשפלה כדק א׳ נשם הרפבץ
דלא ס*ל כלל להסיר בכזה נדב הפלס ראם אפשר יוציא כל הפיס
לגפרי  pהפקוה ואן־ אס אי א»ר ימליז לספון■ פל היסר זה
דנקיבס הכלים אן־ באופן שיפי׳ הנקב ככונס פשקה דהייט נפדשה
ואם הוציא כל הפיס פהפקוהולא נשאר טפא אלא שנשאר הקרקפ
למה וסופח כדס להספדו נ ^ רי נשם השר הרשטא פייישופיי׳
בשויח הרדים ירויד סי׳ פ״ד פה שהארץ בפלפול בדק פקוה
שקנסוה לסחיבה בקרקפ ולא נקבוה פהסהיהה כדין הפטאר סה
בספי׳ פ׳ אם פו ^ לנקבה אחר שקבפוה בקרקפ פיייש ) :רח(
הכלי בשולי■ כל שתא .פיי׳ בשרס שירי פסרה )למפהרשיק
דל( חשו׳ ליד לסי׳ ריא פיד הפקוה ששאמהו בכלים פיוקניס
)של פץ( ופצאו ארדכ שפיי שפולי השולים אצל הנסרים נשאר נהם
פים כדי רטפיח והפלה להחד נדיפבד דכיון דניקב לפסה פשוליו
אן{ דפוזזיק פן הצדדים קצח פים נדפ לא הוי כנפשה לק bה
ונם טק דשאו^ יש להם סהרה בהשקה א׳־כ חיק{ נשניסלו
הקני,נים  pהפקוה זב פהם פים לפסה ופחחבר לסי הפקיה
ולדכ הוכשרו גם פה שבקנקן ואן{ דניצוק וקספרס אינו מיגור פ*פ
לפילי דרבנן הוי סיטר וכדן דהד שלא לדפח והוי סוד ספק נדה
הכשדו נדיפבד סייש ) :יט( בשוליו כל שזפא .פיי׳ בשו׳ח
ברכח יוק{ )להנפהדי לנדא דל מיאסי( מירד סי׳ רב ס׳׳ד
ששאט ^ ו ה בכלי פטקב בחסחיחהאן לאמר ששאבו הרבה פיס
ולא ממר שיפור פקוס נחרמיחה הי׳ נסחפו בכל פסם הנקב
פהכלי כדי הסיס שהי׳ בפקוה גסמחיחה אס צריכק פוד הפפם
להכשירה והפלה דטק דססימח סיס לא הד מזיפה ואינו דבר
הפופד להחקיים וכפו שהביא שס סשרח טח אפרים מדיד סי׳
מ פ*כ לא הד הפים ^ ב ק בכלי וא׳־צ להכשירה
פוד הפסם סייש ) :י*י( כל שהוא ,ומס דקשה לכאורה דלפיל
כמי׳ ד צדך ששהנ׳ץ■ פיי פ*ם שס ]גסיק דד דיס וכנה גפה[
בשם הנרב והנרכח הקז ואודי דשסי פיייש; )רי א( שד 1א.
סיי׳ נשרס מסרש* 0מיא סי׳ ר׳ל נדבר הפקוה שהפסידו קנה

מלל בפוסק האדפה פקים פוצא הספק וט נקטם רבים כמסשה
רשח בכל צדדיו כט נכנסי׳ הסיס וכשנחפלא הקנה שופך למקוה
וסתה טדס שהאופן יהודי סיבר אל שילי הקנה פשח ברזל ולא
טדס אם אולי ראוי לקבל פיס פהדשח ולפפה ופסול כפ׳יש סה
בספי׳ פ׳ והאופן אופר שאק שם מקום ראוי לקבלה וכו׳ ופ^ל
שם אי נאפז האופן סה ואי שיץ בזה דלא פרפי אומנחי׳ טון
שהוא ספק שאוטם להקל אן{ שהנדר סאו  pהוא פ׳׳ה  !>pכדסח
ופל׳ו הפלה שס להמפיר להוציאו ולבדוק כק דלפפפיס ^ כל
סק{ יצסרכו למסור ולחקן הסילק הד ^לחא דפגTא לגלדי׳ עיי*ש
טח־ ) :ריב( ואם ד ס מים טבעיס .נדי׳ בטח מאיר סל היויד
סה פ*ד השאלה בדאנציי׳ג נפשה פקיה מרשה ומפר שהמים גברו
הוכרמו לפשיח פיי נסרים מבנק פמובר לכטמלים הפפסקח P
המים החמחוניס לשלפפלה פן הנמ׳ים ואוק שלמפלה פן הנכצים
לא באו פ*י נר,ב כשפופרח המד שבחץ הנסרים אלא נדי רוסק
הפטיין שדמקה לפלוח כפים  pהמריצים שבק נסר לנסר והורה
דלא שפיר פבדי סה כגם דאוחן הפיס שלפפלה יש בהם לבדם
שיפור פקיה פ*פ כיק שרגילים לממפה ושיאנים מכם כד’ למסרה
ושלא ירט הצוננים יש למוש שישאבו פד שהמסר מן פ׳ סאה ושוב
ימלאו אוחן בהמפק שהם שאובים גפורים ואן{ בהס פ פסיק
שאינם נססל־ם בשא־בה פ*פ  p'foהנז׳ שספים שלמפלס פיפסקים
]בהנסריס[ נדי הנקטם 1אעם פרמברים בנקב כשפה־נ לאו משיט
הסיס שלפפייה אלא כפו פי נשפים הנססליס בשאיבה ככאקבסס
לבדם פ׳ סאה ואיכאלפשפס נפי הכי פחשד הרא׳׳ש כלל ל־א סי׳
וי־ וסיקונה רק נדי נקב בהנסריס כבסיסרח הטד פטד הטה
אינו נפסל בשאיבה .פיי׳ טבומח
מאיר ־ )ריג( כי
יפקב מה וכן בחשו׳ ישוסח יפקב )שנדפסו זה מקרוב( מידדנן׳
טו דאן{ לד הפוסקים נזה דאק המפיין נפסל בשאיבה פי׳ס מ&ר
בפי כפיןה פטס שימור רטפיס שיהי׳ ראד לפטל ט מסמים
וציטרוח ורק אז החירו שאיבה משל1כ כפשאט פד ט מד בה ודלו
פים בכלים שאינם פטקטס מדאי »1ולה לטס והרסיש בחשו׳ שם
פל הפודה שהחירה גכטג ונס שאק לסמך טפינו פ׳ד כשמקיס
הפקילים רק כד׳ הרנרא והטח ודפיפי׳ שפממיריס בזה כפטאר
להלן בספק־ פיייש  ( T 1 ) :ונפלו שם ג׳ לוגץ .הייט אסרי
מוסר
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פתחי תשובה

עתעוכת פעיל »דקד .פימן  ! tnוכת( י » לסםוף אסקילק .נע׳ עתעוגת
נמכגות  n p rסי גדג בדין תפקופות ע־י חפירת דקדקע בעוסק עד עםוונאין
פיס פבעין פעפפן כערועים לנקות פוחם פפ עריכים לגקוב הכלי pannw
בו הפיס  ■rw wפו נפפר סר ^ופו ת הללו  pפע^ להם ופין נפסלים
בשפובים כלל .והפרין• פפוד להחפיר בזד פשני מעפים הפ׳ שנוף  pזה דפעיין פינו נפסל «  p wפמו  pברור ופשוש שדעת הדבר גדולים
פהרפשונים ז־ל שנם פע  pנפסל בשפוכק לפדם כל שר^פ פחות פנד ספה ופק להקל עדם פם לפ בעת הויתק הנדול יש לספוך להקל בדיעבד בלפ
ניקבו הכלי תפלו נ לונק פולם פס רוב הפקוד .נעשה  •pודפי פין להקל בשים פנים פף בדיעבד והב׳ דיש לספק כפקופות הנ־ל פם יש להם בלל

לקמן פ*נ שאד הפא  wupooאמו אלא ל»קג  w jwדלא  rtoפשתל
דמאן דאוםל בם״נ אוסר גם פאן וכן חנה מהלגדל הוא כ הנ ה(* ) :
פולי^ דנא הדגל לידי ייפו• » א תוכל האפס לפנול עי םסו»נפ

דרכי תשובה
שססר הסעיין סס׳ ש6ס ודס ) :רטו( יש לסמוך אטק לק .מיי׳
»5ז*ש סיס כיס בשם חשו׳ סשכטס ימקב ונפצ 6סוד ס^רו לזה
»ר6שונים בש״ס ס מ״ס ס*ב סיו׳ד סי׳ תז ש6ין לט ביפיט
בבירור דק סמת לסמוך לקול 6כי ס6ן מפיס 6יזהו ב6ים מצד
עגהר 6ו מעיין טבע מיייש ועיי׳ בשדס מומת־ ססדוד 6סניי>6
^ 6להל׳ סריסוס שי גו׳ד בדיה מידק סקו6וס וכו׳ »׳ ש6ין
להססיד כלל בכסיג נססשכטס יעקב גס במקו6וס הייט מעיטס
שהס בצד מהר לסוש שהס סהנהר רק יש לסלוס שהס סהסהום
ממקומן ודק מעיין לסס עיי־ש פעמו וכן המיק דבריו במזח
ובעצמו בשו׳ס קנ6ס סיסריס השסשס לשירי סהרה סש׳ ר pft3
למש לד הסשכטס יעקב מה עיי־ש ובדבריו שס בקנ6ס סוסריס
ימו׳ ס*ה עיי״ש וכן בדבריו שם סי׳ מ׳  5מ׳ על סברס ה«^!
^ווש 6ם  pלו דק מעיין 6יט נהפך גשיטי ער6ה להכשיגז ז*6
וסו 6פעוס דה 6פס שסעיק 6יט נהסך מ*י שיטי פר6ה סו6
רק קול 6בדין מעיק 6בל ל 6להסמיי של 6להכשירו עייש עוד
ג מ ממין מי מסרי דססד אהדדי וכן עיי׳ בצמה צדק על
הממיוס )להגה*ק מליבאוויעש דל( מ 6ממקואוה משגה ר שולשל
ג*כ ע״ד המשכטח יעקב אלו והעלה ד6ם 6ט רו6ק שהמעיק טבע
ממקומו ואס איט קרוב לנהר אז שכיס לפנק ססק שאוגק P
לסמוך בשעס הדסק לומר שהוא סעיק אבל בדאורייסא גס בכהע
הוא אוסר מסש אס הוא קרוב לנהר אז גם בספק שאובין אין
דעסו להקל ולהסיר עיייש ועיי׳ עוד בדבריו בשו׳ס צ*צ)החדשוה(
סיו׳ד סי׳ קס*ז שסלסל והרבה להשיב  r tהמשכטס יעקב ועכ״ז
סיים לסעשה שאק לסקל על זה רק בדין המבואר נש׳ע סה
בסמי׳ נ׳ אבל סומלק גמורים צ*ע אם לסמוך על זה שיש לט
דין ממיין עיייש  piעיי׳ נשרה סשיב דבר )למאין הנני״ב ז״ל(
מיו*ד שי׳ ס׳א !^רנה להשיב וססלפל ומשיג ע*ד ססשכטס יעקב
ודעיסי׳ מ־ל .ועיי׳ נשו־׳ס נסע שעשועים סי׳ טג ע׳יד ג^לה
בסקוה שנקוהו וסאתה סיבה לא ניקס אס הדלי וסוכך להקל
ולהסיר כדק סעיין ואין פוסל ט שאינה ואפי׳ דסמלא במסי
דאינשי שזהו רק פי ספציס בשולי הקרקע ולא מעיין גמור והטא
מד׳ מהרי׳׳ע הניל וכ׳ שעד כאן לא כ׳ המהרי׳ס רק כמפורש
בדבריו דל והייט נמקוה שביסי הסוס הגדול יבש מעיינה לנערי
ועיי׳נשו׳׳ס שדה
אבל לא במקוה דשם ש ^ פלי׳ עכס״ד עייש
י׳ נדש על דבד
סי׳
יהושע )להג*פ יהושע העשל דל סדשא(
הנסע שעשועים הגז׳ וגס אי זוסלק מוסלין למעלה עהשיעור מקוה
ובהסססעןז בזה עיייש ועיי׳ בשו*ס עין יצסק )למ^ן מקאוונא
דל( סי׳ כ*א טב נסיח־ מס שהאריך והרנה להשב ע׳ד מאון
בסשכטס יעקב הביל .אמנם עיי׳ נדנרי רביט בס׳ דברי מים
בפסיסה להל׳ סקואוה אוס י*נ שכי שש להסעיר שגעייטס שלט
אינם מעייטס גסייס וכד׳ המרייע דל כנ*ל ונם ט לפעמים הוא
טיבע מהנהר ומבואר בסוסשסא מובא בר*ש במקואוס ומטאו טי

דל שאם נמשך מהנהר סססס ונפסק דיט כמי סמציס ^ סי
גבאק ולא כמעיין מדוע במקיאוס שלט עס׳׳י רוב כשסנהר קמן
סקק גם העקואוס ולפעמים נמס הסוס נצמתו מידים שמסמס
לאח ואם יטקה אז הפקוה לא ישם המים במהרה ומ׳אה מזה
שנצברו מTים ונפסקו מהמעיין  y 61אז אין דיט כמעיין רק כש
סמציס עטל הדס לעטניט ועיי׳ עתי דבדו דל בסשטסיו בדברי
מים ידב פיו*ד סי׳ צ׳יא צ*> שש להחמיר כד׳ מהרי־מ הטל
ולהורוס דאין לט דק ממיין לסמוך להקל שי*נ 4ונמו השלם
להסמיר כדברי הסרייס והפשכנוס יעקב והדברי סיים מ*ל ועיי׳
בס׳ מקוה ישראל על הל׳ מקיאות אוס י׳ג שכ׳ שקשס לספוך
ע*ד העוסו׳׳ד לסקל עד המריע והפשכטת יעקב הטל עיי*ש
ושי׳ בשדס עונג ידע סידד סי׳ ש׳ה שהשיג טל סס»טס יעקב
והעלה מורי פלשלו דגם נמעיק הסמוך לנהר יל דט לו דק
משק גס לקולא עיי*ש ועיי׳ בדסרי אאסו> בש׳׳ס צט תסארס
ש׳ ט שנוכוד ששסה להססיר אמנם נסי׳ סיד )גצטספארס(
במקום השאלה שיש שד סטשס להקלכיק שעיטט רומס שסמים
שיט המשק של מקוה מו מצד השר בק הסריס הימים ובכל
ההרים וננשת הסשכותנונע משיטת ע*כ ייל בכשג דאק להסעיר
כהמשכטס יעקב הרל רק נרוגא  p ifeדשי סשש אישר דאורייתא
אבל טדים פוכימוס  Pלהקל ולסמוך שד הרסדא שט להקל סה
בססם וסשב הפעייטס טפיט לדק פסייטס עיייש וכן נשדס רמ׳׳ז
מו״ד ש׳ כדא דהיכא שיש שד כמה ספיקות מק שהוא רק מוק
חשש שסזרו לשם נ׳ לוגין מהמים שמ1בו והגס שחשש מ ג ס
השואל כיק דנשמה ששו מנקק אוסה סתמו המעיק במפליס א*כ
יש סשש שנפשק המעיין שע העלה להקל נשעהדם ושא׳׳א לנקוסה
עוד הפעם היסב טון שהמעיין מתגבר וגם שא רחוק ממהר
 v9אק להחמיר נכשג עיייש ושין נשדס מהרש׳ם ודג סי׳
רל׳׳פ וכבר הנאתי לעיל מד׳ הציצ הסדשת על משניות שהכריע
כן והעלה לסקל במקום ששאה נממעיין טבע ממקומו ואק )3זש
דאורייתא רק כמק שאו^ להקל כש אמנם נעלי שראה נהנו
להחמיר סה שכ עדיק צ*ע למעשה:
והנה עיי׳ בשחת שאילס י פיז שב סי׳ נ*ג שד מקוה שש
פסיל שאיבה במפח והסכים להשואל שהורה להסמיר
אעשי שיל בכהיג גס לדעת המחמירים כנז׳ להלן בסמי׳ זה
ברשא שמ הם יודו בכשג ל ^ נשעס הדסק ונמקים דסוי
מצוה שמ ראוי להחמיר טק «5ש*ד המרי־פ )כדל( אק לט P
מפיק גשר שש חשש לפי סמציס ושי־ש שד בשאילת י ע ^ שט
שד סשל^ שלא ש׳  opנמנמיי שם ד מי מהעבילה משם
פסייס יטלה לפטל בנהרוס שז ט שלא הרויס נזה כלום משם
שסנהרוס איכא סש 1שמא ירבו סטפפק על שוחלק ועליז מקו
הדבר הסטס כג־ל כיק שלש*ד מגרי־מ אק לט דק משין הדור
כס׳:
ושי׳
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פתחי רמוובה
דין « s־ pדהרי טכיאר כתום»זא ו ק « pcד.ד6ב־ם ד ל דהחו*־ » ד
זדם « נרד רדה כפקוח ופעוזה « לו  3ל ושנדדי היתר השווובין ב ?6וםות
פלט בנדרפ פי נפק פפיס פיוח פקום הופ כופי טבק פ(9נ פוו פ מו פגר
הנהו־ וכפרפ טטייטת העופדות כין ועהרות ו כ מי חפים ופק פקייטת 9דם
נטנפים »ם כי ל ומ ם ד מד ע וכדודפ לקפן פעיף ד כ פתירד .פפוודיוז אד,

כפפוו דברי הפווכר ורפיפ פם מ־נ ולפפפר ,פץ לט רק דכויי הרמרם
ווט 0פ מ 4והפרין• קוד בזה ופפיק הכלל ומולה פבפקופות חפפוסזו א מי
כל פי פ לפפק פ פץ ל מי ץ פקור פפ מ רק פן מ הר >םפכק א הפים
םר«תלקרקקחלילד ,לפופפוד ה להקל כפום קולפ פ ל מ ק פלפ לפפול
» אנץ ופכיפ בדוב  •p p wבדיעבד כי הופ פפק פי » ד  r r eווזפק״ל

דדבי תשובה
ועיי׳ נדנריט במנ^סן בשדס פניוס אלפור ידב ס״ נדב מיד
מקוה שנשאבס נכלים ^יפים ייש סשש שסזח מסכלים
ג לוגין אמר שנמסרה משיפור מקוס וצריכס סכשד מסדש ובנק
המקוס ק־ הוא ט אורן■ המקיס נסכשס בשני שלישים ע־י שליבות
ומדמוח גנווזק ורק שליש המקיה אשר בס מיבלים אפשר ל»יפ
אלי ל«:ל המיס שבמקוס פש־בריס שם הפיס שבכל המקוס נס
ססס סשליטס ומסילא טון דצריכס הכשר ההכרס לסכטר is
פוקס סמקוה לארכה והלט אנשים שאינם בט חורה להכשיח רק
מלק ^ ש הפקיה אשר ם מובלים ושני שלישים חמס המדרגות
לא הכשירו והמדרגוח נסקטס במווק כ*פ פד שא׳יא ליקיז אוסם
מקטפימ אס היא כשירה בדיפנד ובטורח נחל לסמוך נדד הרנדא
שיש לסמון־ בשפה״ד דמפיק איט נפשיל נשאיבס כטל וסלסלט שם
אי יש טלה בלס אם הוי כנתפרב מלו שחסס ספדתוס וגם
לפנק מזוס׳ טק דבהפקיה ספיקר הוא המראה פ״כ המנהג פרבט
קשישאי מכשירה המקוה פ׳׳י מלב או יין אדום וכיוצא ]פיו׳
בדמיט לפיל ספי טס ש*ק קל*ש ובהמצויין שם[ השמידו אנשים
ובידם פצים פמסיס שיסרס סוש מסר כמגשימים החלב כדי
שיספרב נטלו בכל מויוח ופיטס וכן נהנו כל מודה הוראה טשראל
אמנם בדיפבד מפ הד ח כיק דמי הפק אס נספרם הפיס מכשר
פד שיגיס ההכשר בטלו גס סמס ספלרטס פ*כ ציח־ט שם
להסהפק אם  Pלסמוך ולנפוס סה להסיר כד׳ הטל סט׳ היכא
שיש פוד ראיוס להיסר ולומר מש לו דק מפיק גס ספניט כרל
פיי׳׳ש וסיי׳ נשייס שאילס שלום מהחרא סניינא סי׳ רפ*א דסיכא
ששאם לספקוס בכלים שאינם נקובים ויש משש שפא נמ!י ג׳לוגק
שמטן בנמיס יש להסיר נדיטבד משוס שהוא פסיק והוי ספק
דרבנן לקילא כד׳ הרמ*א סעי׳ מ׳ פיי׳׳ש ופס ששפך פל שמא
מפיק נראה דברור לי׳ ולא מש כלל לד׳ המסמיחס )שנהנט כווסי׳(
שאין טמינו חן מעיק לסקל ופ׳ז כבר כסבנו לפיל ררק היכא
שיש פוד צדדש הטטיס להקל נם מלבד זה בספק שאוטם דשפא
חזרו לסוך כמקוס דהוי רק ם׳ כשקול צ׳ס אם להקל  Pמיייש
נסי׳ «!אמ*ז )סי׳ יעיב( שהקיל בפקוס שס משש ^ ק כהאי
דהרסדא להלן ספי׳ נ׳ מוצא הסיס דרך סדק נאם  Pגס ט׳
סאה פד הסדק ופ׳׳ז סמך נפובדא דTו׳ יפשיטא 4׳ טון דהוא
מפיין להכשיר בפשיטוס פי״יש ולפי ^ ל שאין לנו טפיט חן מפיין
סדאי להי^ א״כ פדק צ*פ וק ראיחי בשרס שם שלמה כנדי
לאאזמויר הנטק ד־פ »׳ לפנק שא^ז זונזלק דפד כאן לא כסב
הגאון פופו׳׳ד ]כנ׳׳ל[ להמג סל סמשכטס יפקב אס יש לט טמים
 pמפיק רק בשאוק שמא תימן אבל בספק זמלה שמא מדמי
נס המוטרד סודה &ין לט טמיס דק מפיק כנז׳ ונדס מריס
פנסס יחיאל סי׳ ל׳ מה שהאריך נ פ ק זה ופיי׳ בשדס לסשי
מרדכי חידד סי׳ י ך ט  r sספ^ה אשר לא מהרו נמס הספירה
ונגק קיוזס ה סי ^ ב ו^יס ננןטם וגס ט סמרו נ»פק
ליגבויש המים מיכ זרקו בטיס גל  teאמיס בצי סיחר ומיסר
א 1ק לא יססמו נקני הנטמס ומל מממל האבגיס מש מט גשי

פמוזק נדי פסמחם וטדב ראיי׳ לפטל פלח והסי מפיק פבצהצי
ונאים דרך הגל אבדם ונ^:י נסרי הגשר וע*כ פקפק הרג מול^
להכשיר ולסקן ט*י פי פדוס עון יק או מלב כנמג ט האיך ידאה
פה בק סזויוס וסדקי אבטס ופס פסססח ודילפא לא יניפו המי
סירוס לשז ודצס לממס כד׳ סדברי סיים נשם הסה׳יד להפיל
פ ש ו «נ פקפק דסאץ אפשר להטיל פפר בק הצדחס וסדקים
שבין האמיס שסמסיסן ואיט דומה לפונדא דסדח » מ הסה*ר
דנמו אסמי לעב שהיא מגולה קרקפיס הפקוס כמובן ופכ׳זהפלס
שם סשיאל דאה מטס ממפל להאבנם יסן המסר א׳א להמים לבא
ט אש נדי הממה והפלס דפטס צריך ג׳ ספחים ופיי׳ ננ«ח
כדה בזה ]ובפס שהנאסי למיל סעי׳ טס פיייש פיק קל׳׳ס נשם
שיח שם אלח נספס לפחנס הסשס[ ופטז נפה שם הגאון נלסשי
פדדט דל חש לסכשירס נחקק יק אדום ^ מלב ואין לחוש שאק
ספים נראים ססמסי׳ ומצדדים ושמא לא הגימ לנ« היק או החלב
דסא קיי׳ל  pטלה לס במוך לס ובפרס במקום ^ ז ק לפמיק
פיי״ש בסק £דבריו )בד׳ס ואס*כ ראיסי pדס מנסח אלעזר נדב
סי• נדב וכר( שהביא דנריט הרל וסלסל קצס וירע הפצה כדנריט
נפמי  jp pופיח בשדה מהרנדס ס*א סי׳ קנדד פ*ד שמ«
בפיר בפרלי«ן מקוה והכשירוה מי רבטם וסנגנפה ק הי׳ שספרו
בור פסוק ונמצא ם מיס ואכח שזהו מפיק ו*ויי *י ש סמים
בכלים !&ינם נקוטם ובלי שסיכם פ»י ש חלב וכדומה ומן הנור
סמא פשו פלומי׳ס למנלוס מניס אל המקוק אמנם הסימייסממת•
המלומד אפר שמא מפיק אבל כפס בקיאים שמחם  v 6 cמעיק
ט בבטרלק לא ימצא מים זולס אסד ססירס ^ה קלאסממיר
והאריך שם והפלה כד׳ הד׳ס הר׳ל שהמפייטם ^יוטם אק למז
דק מעיק וצר־יעי׳ להטא סולופפר הרבה פד שיסח יבש וכיון מ!א
הכשירוה ק ונס  pסוד סששוס נדב הפלה למומרא פיי׳׳ש וטיח
בדבריו בשדם מההדס נדג סי׳ יד עיי*ש ועיי פוד במ׳ם
פהרזדם נדג סי׳ קמיה וכשאלה זו נ*כ בשדס אמד יוש נדב
מ׳ כדז ס׳׳ד מקוה שעשה נעיר ניצ׳א נדי רב רפסארמ׳י והמשס
נפשם פקאפיל ונפשה נדי סילומח וואכמרלייסוטג מפמייז שיוצא
ק מ ר והבאסנדה )באזנדן( מיט מקום הסאמ«ס המנדק
שפמסרט בטרור והנדס אתם ^ י ס פהסי^טח למקוה רקפ׳׳ג
כבש מצפמפטס ומשם לפקוה ובמקוה פקאכדל P 6ם נרזא
»סושס שכאש יססס הברזא יצאו כל הסיס והוא מהודק שם
ולא יסור למולם רק כשפנגיהק קצס השיא מדם מצשם ומס
שחשש הגאק מההדס מגא הבאזי״ן מפס»ז נדז ט הגלק בל^רי
משיטנראה ברור שמא מהצפמפטס]מיי׳ לשל שקדינר שלנ^ן
צפמסרס ועוי להלן כדק קנדד[ שלם מילש נד 1הנרזא אם
^ ולהסיר ש
נעשיח נדע ל^פה כש׳שג מאסרי יושר יזצה
אס הבונה )הייט בוני ססשה וסיסדי׳( הי׳ דנמס נדס לקבמס
בקרקס ]ועיח בדברינומזס נפנק הוזפננ^ל גסעח ר סדק ר 9דנ[ונ «
בסון( דבריו  9כתן דנדקר ההיחר מוול^פרליימב׳ג וסוצא נשגונוס
^ המזת  ipם9נשה זזם
המששח טמיט טון שמסס׳ פל
ציש

ררה דעה הלטת מקואות רא סעיף מ
 ) (Mjר טז( דאק שאינה סוסלס ) ר ק( נספ ק )סהרייק שורש נ״ה( כי כן פיקד וא«לו נמקוה שאין בה סמיין אם אין הכלי
גדול כ*כ שמראי יפלו שם ני לונח שאונין אלא שיש לסוש שמא נפלו מה אסר זה וכיוצא בזה אזלינן לקו>א ) רי ח( דססיקא דג׳
לוגע שאונין הוי ספיקא דרבנן ואין לסוש נדיפנד♦ )סהרי׳ק שורש ליו והגהוס סס״ק(:
פתחי תעובד.
לא  m a oודנליו .ושוב  m eבתפובת סוזרי־פ n״  aפדעוזו נ־כ לוזחמיר
בבל וע־ל ע־ש ) !£מ ס ראק שאיבה בוסלת בבע^ .נע בתשובת  n mםו«ר
ם״ דשת אודות הסקוה שבאו לתוכה  •1לונק שאיבק שרם היה כתובה ם׳
סאה ונשסלה ושוב נבקע המעיק סתתתיו ועלו דם ם עד שדיר בתוכה כםד
שעמים ארמנים פאד« ועלה על דעת דשואל ל«םול דסלשון הרם־א משמע
שדשאיבד אינה שוסל׳ במעיין שקדמו להשאובק אבל שאובין שקדמו
להמנדק אק המעיק מכשיר ום״ש המחכר לעיל סי־א כק קדמו מ

אכל
ודליק
הזיתל למעלה דבזדי .אק
שם מיידי בכמניק
בםע  pהנובע מתחתיתו יש לחלק ואם קדמו שאיכק א ! כת כמעק
כזה להכשידד« ודוא זיל דשיב לו  r nולא נתכ  pהרים א לכד ונדס
מסיק  im toדחזינן בתשובות הסיוחם לדמב ן סי דנ-א דובא כב י בק צוד
אףו דמשים׳ ליה דםע  pלא נמסל בשאוב״ם ם ם כתב דאע מ שנדאד יותר
שאק המרש בק קדם ם־ם ב ן קדסו שאובק מוב לחהד לכתחלד וא־כ לדי ח
דאיב׳ נמי דחשו לדעת דשאלתות דנם סע ק נמסל כשאיבד עיב א• ליכא

דרכי תשוכה
לייש בניד שמנכשיר רב רפפארנדי פ*כ שיים להחמיר פיי*ש:
)רטז( דאץ שאיבה פוסלת במעיין .פיר סדש מה לפיל ] מ1ק
שלפיז[ ופיי' בשרס רפיץ חידד סי׳ מיב נדד הפקוה שבט אוסה
פל מסירה שיש בה ספיין גדול ובפח שחפרו בפוסק פ « למפלה
גלגל והורידו לספה הכלי וכאשר סלאוהו ספסר ומים מניהו הכלי
למפלה וכד ואחיכ חצנו משר הפליון ובגט־ ההחחון חלל גדול
וט׳ ובסשן־ רבס או קרוב למצי שפה נחמלאה כל הסקוה פד
שחון סהמים שבין ג ט פליון לסמסון הי׳ פל כנשר הפליון מים
טבה יוסר מג׳ שיפורים ונראה לכל שספיק גדול הוא ומקלס
בכסה רנפים טנ ה פיס למפלה והפלה נחשו׳ להסיר למבול בסקוה
הזאס לסטק־ פל דפח טגדא דבפקום פורס יש להסיר כדיפוס
דאין שאינה סיסלס במפק ונם שיש ספק מה נס אם לא נקנו
מלי כראוי  5דפ שמא לא נפלו נ׳ לוגק ^י מזסק סכלי ראשון
ט טשפן השאובים סכלי סבי וגס כשזהו ת ך בנק הסקוה ולא
נקיון המקוה וכשבונק וחוטק המקוה ובסמסיסו יש סנרין אז
נ טכ סוהמיס הפסק וכפו ק הסיס הנשארים נבלמים בפיס
וקיינל׳ל בסקואוס סק בסיס סנרוק דספלין ושאק פוסלין ט׳ לונק
^ בי ם ונם ט ט ^ וססכדייס טי מ ט דפי פ*כ הסיר לסגול
בס מבלי לנקוסה ולמשירה שד הספס פי*ש ומיי׳ נ ט ס שירי
שסרה להג׳ סהרש*ק ז*ל חשו׳ כ׳ לסי׳ דא נניקו המקוהומוששק
משוס שאו  pומילאו הסקוס בחול ואח־כ נפלו הסול נסרא וחצינא
והסרא קבוס ט ברזל כדרכו ומשש שמא נפלו סיס סן הפרא
לסקוה והשיב ‘סחיר טון דסחמרי׳ למטו טוני׳ רק לכסחלה
ונדיפנד דיט כמפק וגם הברזל מהפרא מ ט למלאוס ואיט ביס
קיטל פיי־ש;
אולם ראיסי שד נ ט ס שירי פהרה להרל חשו׳ מיו ל ט ר'א
שד השאלה שמרו נ ט בצד הנ ט ומצאו שם פיס ונראה
נחוש דהסיס באים ק הנהר ת ך הקרקס ט כאשר יוגדל הנהר
יסרט סי ספקוה וכאשר יסססס הנ ט ימנפסו ש הפקוה ויש
שם סקוה אסרס ג*כ נאוסו מקום של מקום הסקוה הזאס ובאו
רכ שמיו מש הנ ט אולם סש המקוה סב׳ לאשר אק יטליס
להפיל שם חסין לסקוה טאשנה לאט טא גדולה ורחבה ס^ד
ודוס השט כשרצו למשר טיס שאנו המים טאו מחפירה ראשונה
לממן יוכלו לחפור טיס ולא דקדקו לראוס ש!&ט ט שלא יהא
נשאר ג׳ לונק ט חשבו ט פ ס שנסרז אוסה יכשרו אוסה ט ס
וסנה אשש טבר שלא ט שם רטס בסקוה טאשנה ט בגל
ש׳ש שאבין סמנה מיס רבים לצו  pאנשי הפרוק ואסשיכ נשט
טנ ה ששר מקוה ט היא רחבה מאוד וגחלה וקם איש א׳
שחושב מפ ש שסני 0לשראה והורה שמוסר לפטל ^ ה הטשה
דהלן־ וטלו »1יס רסס וכאשר טדש ^ושרס )כשבא לגיסו( צווח

מריכיא לאשר הי׳ בה טדאי טנ ה שאונין קודם שהיי בה שיפור
סקיה וס׳ אס נשארו נ׳ ליגין ואולם אוש ט ח ד סופן ומוסד
נדפסו לסמוך שד השסקיס דססיין איט פוסל נשאבה ודפסו
שלא לטשיר כלל סקוה המשיי׳ ממסק והשיב טואה אה דברי
המסיר לפטל בה בפח הדחק ונש שש׳ כסקוה הגדולה הקודמס
שס טון ששא גדולה ורחבה א״כ אק הסיס פילים זרס למפלס
משטרה שכ יכולין לסבול בה ,אולם מה שנסיר להבא שלא
להכשירה ס־ד כלל מה לא נרסו דבריו סכח״ד פי״יש מססו משם
שם ספק שמא צא הי׳ נזה ג׳ מנין שאונין וספק אם לא נפלו
ביחד רק מהרנה כציס ואין מצטרש! סיי׳ש אולם הוא ח«סקשס
נסחכשה ונפרס לסשוס כן לכלכה לממשה כי של ג׳יכ שיש כפו
שם למוסרא ספק כד׳ המחמירים טס בספק שסל שאובים ונס
אס נאסר דנסשין אק פוסלי׳ שאונין ספק אם יש לנו  pממיין
מ ם טו א )טסכדשיק ז׳׳ל( אולי לשסהו סה דחוגק מל ט ר ה
סהרדס ד׳ל והפשכטס יסקב ודפיסי׳ שאין לנו ססגי״ו דין ססיין
להקל שס פטפ ספק הוי ונ ט ס שאיט ספפיין הנונמ מסקוש
רק מנהר שיש נו פוד חסרונוס טפשס וכיוצא והוי כסו שם
לשמרא וס׳ש משם שהמקוה הישינה אינה סמוקה כ׳׳נ להיות
זרס למפלה פסטרה הנה זהו איטססכב נדיסבד ונטטכשששפס
א«פ משא״כ לד׳ הנ«ל דשאובין פיסלין ונפרט כשא נו משין והוא
ספק הטסה החסיר נמינחא דלא רסיאסלי׳ דאינש דטדאי הי׳ שם
נ׳ לוגין שאובין טון שחשט להכשרה אשכ ממילא .כסטאר בהשאלה.
ס*כ מדאי אין לפשוס נפונדא סו להלכה לממשה כסינן; )ריא(
ב ס ע ק .ואס נשפה שדלו הסיס סחמו נקני הנביסה א׳כ פסק
מסט  pמשין ודיט כסקוה מיי׳ למס שק קנ״ג ודם ) :רי ח(
דספיקא דג׳ לונץ עאובץ .טיי׳ בטיס משב כהלכה מיויד סי׳
 rשד סקוה ט ס ט שמצט להם גיי ®פיק ]איט מונן השאלה
ל׳כ בדיוק כי כטש מה בלשין.משין״ ורק טהפלא כנראה אמי׳כ
ממי גשמים לשוס פתוח בשדה וספ*י ט׳ שם מה נסוך החש׳
נראה שחשבו למר של מי גשמים ונם שד שם בסופו פ ס ט שס[
לא גדול מאד נארט ושמנו והבור ההוא סחסלא סש נסמים
ומשם נפטיס לסקוה ולאשר המים סופפיס בהפיר והמר מא
מל חלקה כשדה שכסשססשם ושואבים ממט וגם הטנשס ובקיז
שהי׳ ימשס גדול ומור נפנמ ריק אין ט מים ואשב כאט
נסרבה המיס נטר רצה לשאוב המקוה ולנקוסס נסספק כרב
השואל לאשר דרך שאבי פיס להדיח אס הכד פקודם ונ«א ש׳
נ׳ לונין שאובין פליד השואל והאטך מה והפלה להסיר פפי־ד
הרשא בש ששבין להקל ונם שש  wsשס אן ספסה ינקו
הפקוה ונם סבור וימשיכו שד כפפם מהבור ]ושם ט בדשס
הנהר[ ויספדו טי אנשם כשרים בפס שמשיט שלא יש׳ אז )BtS

שאוגוס

יורה דעה הלטת מקואות רא סעיף מא טב מג

כח ביי

מ א המניח כלים תחת )סל( הצגור לסכל מימיו שיפלו מהם לתוך הממיה י=אם תי ח ם
.
״
»
כ שעת קישור עכים וקידם שנתפזרו העכים ירדו גשמים ונתמי*או )ריט( חשוכים לי ע ת
נתקשרו
נתקשרו העכים כ שעה )רכא( שועיחם ואח׳־כ
שאוכין =אכל )יכ( אם לא
והוי
הר5מjSQy V
י
•
י
ונתמלאו או אפילו הניחן כשעת קישור העבים ונתס»־ו ונשארו שם עד שחז ת ונתהשרו המיס גסת־ה ו ד
וירדו גשמים ונ ת מל או)רככ( לא ח שיכי ) ש ס( לדעת ואינם פוםלין ®וכלכד שישכור את
שאם מנכיהו מן הא  pעם המים וךל'נצנוי»ן^
הכלי או ידטבנו כענין שלא יגכידגו מעל
חשוכים שאוכין ופוסלים את המקוה :מ ב ’ המגיח קנקנים כראש הנג לנגכם וירת נ^יזא^י^יג
^c־׳ fדני מ
עליהם גשמים ונתמלאו )רכג( “ אע'פ שהיא )רכד( עונת גשמים ה׳ץ )ףבה(
>מד ם5מ ד^< שו״ז
!
!
י
»
כהן ואף על פי שכל המים ע  3ס שס וכנ-ה
הקנקנים או יכסם והמים שהיו כקנקנים כשרים י*טכול
האלו היו ככלי שדדי לא מילאן כי ת אכל אם הגכיה הקנקנים ועירם הרי כל המים י ^ ן ^ “
שכרם שאוכים  :מ ג ע)®( הםייד ש שכח עצית כמ שה ונתמלא מים אע*פ שלא נ שאר מסלוקח »Btr
ול׳ ילדלמ וכ*כ
*
*
במקוה אלא מעם )י כו( ודדי העציץ יש בו רוכ המקיה ודז י*)®( )רכז( י ש סד העציץ הזול )•פ־נ־נ

י סס וכ-נ עת
ה ^ מ טו 6תה
סנן דן לפגי ריו

דגמסנה> ptדג׳ה
מתירין נשוכת דוקא פנילא להו צהפושקיס הרל ניץ דנתפזרו העניס סס־ס דעתו מנפילת המים והד נשוכס( נ שס ממסנה ז׳ פ*נ למקואות והגיאו
המתנל נשע״ שאסר זה ם רמנ׳ס נפ־ל מיזימ ממשנה הנ׳ל ע כיני יהושע שם נמשנה תת*כ ילין< לה מקרא מעץ מה מעץ נילי שידם א! £מקוה
נTי שיים לאפוק׳ אס מילא ננתפו ונטה מקוה אי מה מעין שאץ נו יסיסת  *tאלם יצא המדת קנקנם נלאש הנג ונד ת״ל נול ש ל למג ס שם
ננממהס׳ שסונר יהושע שםול־נהלא־שומשמעלהו ללא הנשל רני יהושע אצא כשיש שם מעז מ ם משוס למשיג חפיםת ידי האלם יוסר מש־ול קנקנים

באר היטב
ותדסח זנילתה )של( הצמר »ןנעו ולנסקז מקין )לקנל מימיו של תצנול ילוקא נמי נשמים ״ל לתו* שלא מדעתלהא לאו נדמית תציא מילחא אנל
עונרלתוכו לעולם משיג לדעת
שינואו לתוכו מינשמיס ומהצטל ירדו לכלי ומהכלים למקוה( רש*י נמעיץ כלשהונס הכלי נענין שהמעיץ
)שה( לדעת הקשה נהנהס ללישה למה פסליק לעיל ש״א נמעיץ מה שתלי נהכלח המעיין עונר עליו עכיל הש״ך )שו( הpי Tפירש ששל את
)שז( ישנול אta
שיצאו אץ לכלי ואפשר דלעיל מייל* שהכל* נתמלא מועס ע־כ ולי נלאה הטל נ זיז והגיא אס המיז נמצץ ושכמו ננול ע״ז

דרכי ת שוכה
שאובים אצל )הנהני( ]הבוצי[ וסהי׳ כשירה ואם אסמי למצוא באר
סיס חיים מה סוב ונעים אןי למ*מ ימשו כנ*ל בהכשר פב־ד

עיהש :
סעי׳ מ*א )ריט( חשובים לידעת וד1ו שאובים .עיי׳ TC
כדק צ״א שב׳ דביק שהרחם גשפה קישור
עבים לא אשח לססי׳ סיני׳ ועיי׳ בס׳ לבנק נסע בדק ק׳ שבי
דכונסו נראה פשיע דכיון דסחפא דסלהא שאיט משיח דפסי׳
פ״ב א®׳ הסיח דעתי׳ לא בעלה עחשבהו ובסיר עוד שם בלבנק
נדז דאש נמלך אנדב גסרוש
גמע דמשמע סד׳ רש*י בשבח
ואמר פאק רצוני שירדו להם גשמים במלה סחשגסו ראשנה והקשה
 9ח ביק דכנחה הראשונה הוי ספיסח ידי אדם אנדג דנסלו
בנהייס איך יוציאו פTי מעשה וכרס נציע לכלבה) :רב(
אם לא נתקשדו העבים בשעה שהניחם .מיי׳ גלבנק נסע ס״ק
קיא דאפי׳ נסקשרו אח״ב וחשב שירדו נשפים לסוכן טק דבשסס
הנמה ליכא מחשבה נש הססבבה שאח״ב אין מיסשב הסימז ידי
אדם משם דבפינן פסשבס טניס בשסס מעשה סיייש) :דכא(
שד־גיחם .שי׳ בש׳ לבנק נסע בדק קיא דקנון » ר ס ו^י ג« 5ה
קישר סבים דממשבחו רברח משך מעשיו פסני עיי*ש ) :רכב(
לא השיבי לדעת .עיי• בדברי רטט השיך סיק ציג ועיי׳ מיש
ס^ו רטט בדבר חיים אוץ ליג ועיש נזס גס׳ לבנק נסע ס*ק
צ־ס באורך ורניט הדיס בפתיחה נסהסק אס נהסל^ מיי מש־ו
ביק שאין להם דעס ומיי׳ בס  ppשי על סויד גסעי׳ זה שט
בנססלא עיי חשו פסול סיי׳׳ש ]ופיי׳גס׳ק הקודם(:
סעי׳ טיב ) ר כ ג ( אעפיי שמא עוגת נשפים .ב6מר מס ת
קישר »י  0פרנילק משמים לבא ושא

העלן לנגבן שש׳ סמר שיתעט מקודם ירידת מששם ושא
טשי פי׳ הרק והרפדם במשנה ויש חולקים עליהם סטל הנמלי
סהרה מבא ס׳׳ק רב ולא ידססי הנ׳יפ לטנא מהיש חולקים
פליסם ומיי׳ בש מרכבת המשנה פל הרמבים שם הלי מקואות
פ־ד סל׳ ג׳ שב׳ דעונם גשמים סייט יפות הננמיס בשפת שזור
העבים פיייש ונס׳ לבנק נסע שק ק׳ב שב׳ שאק דבריו פיכדחים
כלל עיי״ש ובס׳ פקוס סהרה )לסנאין ממוסס דיל( שק ק׳
שהשג ג*ב על דבט הפרכבת המשנה סש סיייש • )י כ ד( עונת
נשפים .סיי׳ בשק סקידס ועיי׳ בדברי רטנו גש דגרי חיים
אית טס דלדסת סרפנים דנשפת שנת נש1ים שיט קישר
סעטם בשבח אסר אז אפי׳ סניס למבן אולם שי׳ בש׳ לבנק
שז דסא מלשן סרסרם סצסו לא נראה ק וגם
נסע
שאר שבס ממית לעק דהוי כונס הפכיות פיי׳׳ש :
)י כ ה( י שמר הקנקנים .שי׳ בלחם שק קשג שש סה :
סעי׳ מיג ) רכי (.והרי העא״ן יש מ רוב הפקוד ..סיי שז
שק רב דלא משיג שאובק המים שבחובו
כק מזייברק למקוה ושא פד׳ מרן הסי דאשג שאק המיס
צפק שג שס פקיסק אח העצץ לממס ושי׳ מ׳ש רטט בס׳
דברי שים ^מ סו ו מ מס מה מיגור מא זה ומיי׳ בס׳ למק
ננוס שק ^נ כ׳ שא»צ■ ייייייי יהמיץ הוא מתז במימ ומא
מצמק! להשלים מ שר מקוה ^לשל פמי׳ ליב ושאינה לא שייך
בשם כדלשל ס ש ל׳ וסתמנרק מי ם שנפגיז שי שת הסית
למים שבמקוה שהקי^ כאן נסיסר סה שיזש ) :רכס ישמד
הע»יין .שי׳ באהיפ  W0מיז דרק ימזד  0Dאבל לא יספס
הגג לשל ספי׳ שא ומיב שייש ועייי
כפו בפבית בלים

מסלה

באר דגולה

זדה דעה הלסת מקואות רא מדף ע מד
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כמקטו תמצא המקזז כולו כשד *רכז הפסדד את הקנהנים כתוך המקוה כדי)ם״( לחסמן
ונתמלאו מים אעם״־ שכלע המקוה את מימיו >דכמ ולא נשאר־ שם מים כלל אלא
מים שכתוך הסנקנים היז ישכוד את הקנקנים ודמים הנקים מדם מנןוז־ז )סס( כשד :
מד ?אין המים שאוכים םוסלים את המהוה כנ׳ לוגין עד שיפלו לתוך המהוה מהכלי
אבל אם ננרדו המים השאוכים חדז למהוה )דכט( ונמשכו דדדו למהוה אינם פוסלים
את המקוה ע ד שיהיו)דל( מחצוז ) פ ( למחצה )דלא( אכל אם היו דוב פהכשדים הרי
המקזז כשר כיצד מקזי .שיש מ עשרים סאה ומשהו מים כשרים והיה ממלא
)רלב( ושואב חוץ למהוה ודמים נמשכים ויורדים למק־ה כין שהיו נמשכים ע־נ הרקע
אי בתק הסילון וכיוצא כו ) פ (6מדברים שאינם פוסלים את דמקה הרי הוא כשי־
ואפילו השלימו לאלף םאין שהשאוכה שהמשיכוה כשרה אם היה)דלג( שם)רלד( רוב מ
סאה )ילה( מהכשר יוכן ננ שהיוז בראשו כ׳ סאה ומשהו מי נשמים ומילא ככת®־

אפל לא •נפה כיון
שהוא בהון הגול
גלש מסי וק
גשדול
לקמן
גתון
קגקניס
המקוה ק הריורם
שס ממשנה שס
ד ל׳ הלמנ״ס ns
י מליי ה אד ר אני
יאנורה דן י״א
ר א ודלא ני סא
דאיוא לנץ r b
יוסק  nsע*נ
ו רג הסושי ns
נשון
וסלא״ש
נדה וודס עוד
V «a ns x sri

גשס לגי שמואל דאיייי רני יומק נשינאו נמקוש »י נשנדס ע׳ סאה

באר הי:וב

פתחי תשובה

כימול מ־ו תש לא החנאה מרובה על העיבוד רנן משוס סורח המחשיד צא יהפנט נמו נסירא מדג דבאן סשיג ססישס  vאדס ספי  nsooנדז;
)סס( לפסיק פילוש שינלעו המים גסון דפט הקנקנים שלא ינצע היץ
)סס( נשר והפעם דהא לא ני-ן שיננסו המים לימבו משא*נ נסייד דשם נאשג יוהד הפיסה  rאדם משה לדין שם שיהיה נם
שימק לימנו
נמקוה מים זולת מה שנעצץ )ע( למחצית וניש מנ שאתין שפוסלקנהמשכה ונהג תניח נשם הלאנ  rד ה'י ט דוקא שהמשיך ננונה אנל שלא נכונה אפילו בולו
)עא( מדנלים .נ 0נ הנדן יאק צא נהגיק הכי אלא נעיק סונשנה ע ג קרקע שראוי צנלוע נדלקק סע״ו וב*נ
נהמשנה נשרה ועל ס*ס פיו נ דן

דרכי תשובה
סמלה ס*ר ,פ*ב שד דנם שם ייי(א מהרלי יייז לסקוה אז
מהני מה שוכפה אנל לא כשהכלי בסוך הפקוס משוס דבהנמסו
אס הכלי הוא שיק־ ממש להסקוה מהכלי סידש) :רכח( ולא
נשאר שם טים כלל .שיכנהו המים לסוק אבל הסצץ כשהכניסו
מור הי׳ מל דסס ר^נלה שכל־י הי׳ גו סיד ו0רמ נם ככא /tsp־
תקא ולא יכסה תחמ ממניח קנקנים בראש הגג לעק .ליום
ס*ק קס*ז< ועיי׳ש סוד בשמלה נדק סיג ;

סעי׳ ם*ד )רכט( ונטשכו דרדו לרשך ד»קוד״ מיי׳
באה־מ סיק פ׳ בנס השץי כדק *5ו
גשם הדס לד הראגיז דשלא בטנה אסי׳ סלו בהמשכה כשירה
ומיי׳ ^סם כדק קכיח דהייט דוקא כשלא נפקח המים ופיי*ש
בשמלה כדק נדה ומיי׳ ב«*ח מהיש׳׳ס ח*א סי׳ קכ׳ב נדד
פקוה חדשה שפשו פסי גשמים סקוה בצד פקוה כל׳ כסמ*ס
ולאשר נממדיס גמרמז בחדר מיפה ממקק מיס ששסכק
מחימיס מליסם ונגלסיס בסמלים וסנססים דק־ הססלים למקואוס
יש לשש שטקו שי«ר נ׳ לונין השסל בסקוה קודם שמוזקק
פי נשפים כנדפור נדם והשואל צידד להסיר מנר׳ד השץ־ סס
דהסשכס bא סנה אינה ®9לה אפי׳ בסלה אמנם צדד שם
כיון דהאמים שופכים בכל פיץם וא*א שלא ירד למוך ספקוה
פדכ מי כפסיק יישא דאסור בכל האיסורים וכאדך ומולם
דאס ימשו י ג ^ ה הקרה באופן שלא יסול המים לסוך
המקום ואם סכ* 1ימל ממיפס הד דשל1׳ס ומומר וכמו שפשי
שם סילוטס מאבגיס וצמממדס סביב סמלי המקוה ש^ מימה
 pסססלים לסם ולא לסי^ה אן שאיט סופיל לנפרי א» פרס
איבא סומוס וגילוי דמס פ*נ ז ח » כשלא לוצק ולהמדא פיי ש:
)רל( םו » ה על טח*ד״ מיי׳ גאה׳יס בשם השץ־ דרש וזב
מהשאובין ופוסל ומיי׳ למס מ ק קכדח ונסלס כדק ס*ד שראר
דייל דדונו נ * ג אפי־ בהמשכם שסלין מדאודימ& ורם דיש
להחמיר גספיקו פיי־ש ) :חלא( אכל אם היי ח ב םהכשדים.

מיי׳ בשויה מש  pידג סי׳ ייב במקוה שבז ס מא סאה פי
גשמים והמשיכו למוכה י*פ סאה שאורם ואחיכ נחסר וממד b
כיא סאה ירדו נשפים ופילאוסו ור דלדפס הראנ״ד הפקוה
פסולה משום דאין השאובה פיסהרס בססשבס אלא בררי׳ והרי
כשנסשר נמסר נם סהמי נמנים ואלו רא סאה שנשארו יש בסן
מכסים שהמשיכו פלי׳ בסחלה שכס שאירם ואפפיי שבהמשכה
באו רון רליכא חב כשרים שלא בהמשכה נד׳ז פסול ^ ו לא
מ מיס 1גל פקיה ח מ מסלו למוכס נ׳ לונק מים שאובים
אפסיי שנפלו מליו סי נשמיט הרי הוא בסמלו סד שיצא ממט
מילואו ופוד וכי שם המשנ*ז דאה אפשר לצאס סה כל הריסוס
הוא הישר והנטן מיייש והנס דברי סמשגיז הובאו רסס ז ק1
סה וכנראה דלא מש להו להחמיר ומיי׳ בשמלה כדק מ*ס מ*ש
סל זה להספיד וכמ הנראה לא הרגיש אז גליס ומ^ס מסו
סובא ד  ponoבר׳י פיייש ומיי׳ בסי לבנק » מ ^ מיק
ידה) 5רלב( ושוא^ נראה נ*־ל ושוק־ ,לחם כדק >ףפ :
) דלג( שם ח ב נדם טהכשר .סיי׳ גגTולי מהרה נבא סיק רו
שכ׳ רל פמט הא דסני הכא ברוב מקוה הייט גכה׳ג שסכמי׳ הס
רא סאס והשאובים ייט אבל אם המסרובוח הוא מנמם סאה
סה לא סני אם הכשרים הס ר א סאס אא! 1צח־ שיהי׳
הכפדיס רו והשאובים כיד דאל*כ כנ^ורם הם הם הרוג ואין
גכשדיס בהמשכה מרל ומיי׳ בשמלה כדק מיס מיש סל זה :
)רלד( רוב טדג שר .מיי< מדיש נמל סיק  rtשנסספק אי
במינן הקא חב המקוה מא־ דהייט ל  oteונ מ » או סגי
בלוב טד סשאורן ואס נמסרבו י׳  oteמיס ^1ובין מס סיו
 otoמי נשפים ממשס ימד למקום ואגוב גמוםפו סוד מיז םאס
מי גשמים שנמצא הכל פ׳  o feג* 9כמי והרס בצ־פ ומיי׳
מיס בשמלה כדק נדה ) :רלן־ז( ההכשר .פיי׳ לסם מ ק ק ח
שני מהמשנה והרסרס דמי נשנדס וסיס שאורם שנמפדס 9אר
וכד איסמי ס ק שמהסררן מד שלא יניפו אנידה היו מקלסין

מיו־

יורה דעה הלסת ם?«»ת רא סעיף מד מה מו

כט נייי״י*

למהוה אחר * iwamoB
ונתז לתוכו סחות מכי שנמצא הכל )ס (3סמל ונמח הצנור ונמשכו הבל
ז
»
זדז מקוד .כשר שהשאובה שהמשיכוה כולה כשרה חאיל דש שם חב מהכשר:
וסרילש
אגל ל« המשק־ )פג( מחלה )רל  0מים ססולים ואידה הביא פליהם )רלז( רוב מים כשרים )רלח( לא ממי'*'* .יי
»ופו»[
)דקדק הב׳י מדברי הי סל ס( :מה ׳*שיעור המשכה זו )רלט( אין פחות )רם( מני מםדדם:
מו ״אין דמשכה מועלת אלא  :yכךקע או ע׳יג צנור שלא היה עליו שם כלי ) פ ד( כתלוש
אבל אם דמשיך ע*ג כלים אפילו כלי גללים וכיוצא בהמ לא הוי המשכה♦ סגה י׳א
דאין המשכה מופלת אלא דוקא )רפא( פ־ג )רמב( קרקפ )רמג( הראוי
פ״ד ת כל נו
» ס מ שזב־וסגנהנה׳

ב אי הימב
הגיח ינ מי »ר! דאס אן כאן אלא מחצה אץ לו מקגה י ק אמד סיצאו
היאשודס נמ־ם נסכ*ב ודלא כפייפה דמנשיי נאן באס יקוה  r sנםמים
)מב( » ד  3כיון סמילא נכהאיו להז״א להון
חס איט לנע״ד מרל
סמקוה ולא המסיך החלה אפ*ה אס פהח ומי בפרי ) פג( החלה פייופ
שהמפיך חחלח ידס פאונץ למקוה ואיגם נ׳ סאץ ואחייב הב'א פליסס רוב

מיס נסריס בלומד פגפלו עביק מי נפמיס יוהד מכי סאץ לא מהני אפילו
פהח אס*נ הצנוי מפני מלא •יה פס מהחלה מ> מיס מ די ס פי ך;
)מד( בסלוש כהב הפיך ומיידי כאן ההיו המיס יאויה לבוא למקוה ™לה
הכלי <ה אבל אס לא היו יאויס לבוא וולהס אפילו לא היה מליו סס ’to
בהלופ אס הוא בלי המקבל יזפאח פוסל )דהווייהו מ*י מהיה במינן(

דרכי תשובה
בסוך הפים אם Tופ שנפל לסוכו ארבפים סאה פים כשרים
פד שלא ירוו לסוכו שלשה לוגק פים שאובים כשר ואם לאו
פסול פ׳כ הרי לפדט פזה דאצדג דאיסא לקמן בספי׳ ס*ז
דאסי׳ אם ידפ בודאי שנפלו ג׳ לוגין רק שמסופק אם הי׳ שם
פ׳ סאה ה״ז כשר מ*מ הכא במינן שידפ מדאי שהי׳ מ׳ סאה
קודם שיידו נ׳ לוגין מים שאובין ומיי׳ בשפלה כדק נדו.
)רלו( מים פסוליס ואדדב הביא עלידם רוב סיס כשרים .מיי׳
באס׳ס גשם השייך כדק צ ס דהיינו שהמשיך ספלה מים שאומן
לפקוס ואינם כ׳ סאה אז אפי׳ פחס פליהם הצימר והפשיטם
לא מהצי דשאוגה שהסשיכוה כשירה מן נשהי׳  3ס מתחלה רוג
מים כשרים וטכ זקיני הלבוש פנדז ומיי׳ גנדולי פהרה גבא
סיק רז שוזלק פליהס ודפסו כשספשיך אויזן המים לפקוה
אודכ כשד גם כשהשאומן קדמו ופיייש במזל טיק ל*ז בדה
כסב הטך אולם בלסס ס׳׳ק קכדד ושפלה p v 0י כ׳ שאין
להקל סה כעד הפפ׳ז והנדך הדל.
אולם מ־ש שם בשפלה כי בט גדם ממל נזיק ל*ז שם מלק
גם מל נין £דברי רמט הרנדא שט בזה דלא מהני ודא
)בפחכידה( כי מ ד ם בנחל שם סולק רק מל השיך וט שהש״ך
אולי דקדק בד׳ הרמ״א פדכתב לא פהני משספ דאק לו סקנס
אפי׳ פ*י המשכה וכי מ ד ס דפזה אק ראי׳ דאדרבא יוחר
נראה לפרש דבריו לקולא דלא פולק ולא פוסלין אבל היכא
דהפשיכן לפקום אסר בנא לא איירי רמט סרפיא כלל פטד
בנסל ) : ccרלז( רוב מים כשר־ם .פיי׳ בסי הגרפק״א ז״ל
סה מל הירד שנסספק בדין שט רביגו הרנדא דאם המשיך
דמזלה מים פסולים ואס*כ סמא פליהם רוב מים כ xי Bלא
מהני אי הקא בכידג דשאומם שהמשיטהו אינם פצפרט׳
לטפור מקום לפמל סה אגל אם נ^ו פליהם ט סאה פי
גפפים יל דפהני דאין סליהם דק שאומן פפש לדק סה דק
נ׳ לוגק מים שאונק ד«םלק הפקוה כיון דהפמטה אלא דאק
מצפרפק ^■יך טמור מקום פבלסדס ופיי׳ נס׳ פקוה מהרס
)ל»׳ פסוסס דל(  p vק׳׳י שתפס מליו דל® פש*כ הנדז סה
ט ק רה בודאי א־ן לסנטר נס נב^ג אלא אם יצאו המים טוומם
^ נסלונתת » טז ופריט! סס תיישסוד נרקום
^ :מי ס
פהרס >דש טיאה מדברי סדרני פט! כמדז סס פיי׳ש:
)דלח( לא »זני .טי׳ גלנ» ט ק יןדד שט לדפט דדוקא

בדק זה שהשאונים באו להפקוה לא פהני המשכה אטה אבל
בדק ע שט׳ בראט ט סאה ומשהו ט נשפים וט׳ ונפשט
הכל לפקוה ונו׳ סס נראה דאפי קדמו שם השאומם ט פ
כשנמשכו אטה הוכשרו מיי״ש ובשפלה ט ק פ 5
סעי׳ מ*ה )רלט( אין פחות מג׳ טפדזים .מיי׳ בב״י בשם
ססר כפנכנוס ששיפור כמבכה בוא
פפקוס רמוק נדי שתכלה רגל ההסטה קודם שיניפו הטם
לפקוה והמס כ׳ ט ם דפת רטי כן הוא שיופסק כס הטיס
קודם טמאו המים לפקוה ופיי׳ בלחם ט ק קטם דטכא דאסט־
ודאי יש להספיד כזה ופיי*ש ממלת טק ק*כ; )רם( »•
ספחים .מיי׳ בטי פקוח פהנהות הסטק פטם דכל פסוח
נלמד דפי וטב בחטש טנא בטי והנה בשרת סתם סוט־
מירד סי׳ צ*פ הקשה מל זה פד׳ המניא סקו ט׳ חקל׳׳ב דאין
למד לסוסרא פיייש ובט פקוה פהרה )להג׳ פסוספ דל( ט ק
נךא פה שסלסל לחרן זה טי־ש:
מעי׳ מץ )רמא( על נבי קיקע דדאוי לבלוע בד! .פיי׳
בשרת מתם טפר סיד׳ד ט׳ ח״ד שט
דלא סלעי אלו טיא דפיירי שהסטכוס כולה אבל בסיטסה פודו
דסני בכל דט שלא הי׳ לו שם כלי בתלוש רק לכתמלה יש
להספיר אמנם הטך ט ק צ*ז כ׳ זה פדינא טי־ש ) :רמב( כךקע
דדאר לבלוע בה .ט״ בשית רמנו דבח טים טב יו״ד סח
טה  rpפקוה שנמסר לססטם פטפור פקוה ויש שם יורה
גדולה שממפין מ ספק להטל לפקוה ויוצא פתוס קנס א X
דרך מ יורדים המים בקילוח באויר וטפלים לתוך הפקוה בלא
המשכה בקרקס כלל אם פופיל בדדן זה להשלים השיפוד וטשיב
טוס אש קדשו איך פלה אפי׳ סל קטל־ להסיר כשנפצן־ ^י ד
ולא סל גמ טךקפ כפטאר בסשיפוס בכל הפוסקים וכן טי*ש
בסי׳ טו )שלאיזדו( פזה ) :ר מג( הראוי ^ ע בד .,והפסם
כדי טיקב בבא פתפצית טןרקס ומיי׳ נס־ לבטן נספ טין
יףס שמלה לט׳׳ד התטד ט׳ רטוו מקיין הפקואות שצונדק
סטי טנה ג׳ ספמיס טה״ כהסנמה אן« דמסר ופתמי ל»ו 0ו
,ארח בסתם צ^א מסלו בפירוש הזי תליש טח ט פ ארס ט*
חליל כ^ח ד ואץ ייומ הטם בנא מסט וסח כיח דטן
פוציאק הפסר פד !מטם טלק טג נפשה כמיס הנרוק והוי
פטם סדשות וכט גתבפל אבל פס טגשיפק סול לג«ב 9טו ס

שדיו

־ייי״יי■

זרה דעה הלסת סנץאות רא סעיף ש מז מח

« »דניי הימנ׳ם ) ר פ ד( לבלופ )ר מ ה( בה אבל אם ספשיך  nר5סס אניס שאץ ראוי לנלוס בה ודש  9מ ip 6ו כלי אע*ם שאיט סוסל הפקוס to
 7mה׳^ 7יק^! פהני)די נשם פרדר פ־א דשבופוס שרב נשם סרוקס()ל<)ימו( ונדב למומירלכססלה • מ ז *מקוה שנו ב ע ונ תיי ב ש
ב

^ יגיעתיו בקיץ ורדה בור רחוק ממנו סצת ומלאוהו מים שאובים ונתמלא המקור .מתחת דגךקע
פוי »« אניו מאותם מים שאובים המקוה בשר )רמז( באילו הוא )פה( נובע  :מוח י=הבא להמשיך
’ “י ” מ*ם למקוה צריך )רמח( שלא יהא )רמט( בדבר )רנ( המסכל )רנא( טומאה בגון מי
באר היצב

שתתי תשובה

תע״ב ע־ש! ) 5ל( וםוב להחם*ר .נע כתשובת חתם םו 6ר ם־ם ריד »ד ש כדלקמן »ריו ) 1פה( טמ  Jמוג הביס דח״ט דוקא למ*ד לעיל פ־מ
דענניין איני נעקל טואינה אגל לדידן דמפמרינן החס ה־ה הכא עב ל אגל
סרז והש״ן סולקץ עליו וקיל דנאן כשר לרע שהדנר  xnrשא״א שישאלו אוחן ה ^ ץ נלא מיס כלל וניץ דלא אי»שק לסלמזיח הניד ונשאר נהס

דרבי תשובה

סורך סול בלב ים כוי כבא ק הסול והניס ב5־פ ) :רמד( לבלוע
בל^ עיי׳ נס׳ לבנון נפפ סיק ס׳ שרבו הפורים הפקילים
לשום נסורס חדשים של  pרה בידאי לא פהני להפשכה לד׳
החרא דנפי קרקפ הראוי לבלופ וגם הפיר שם בלב  pנפש כי
רביט בס׳ דברי סייס בזה השפיפ הך דקרקפ הראוי לבלופ פיי*ש :
ולעניז צפפפרפ אם ס «נ קרקפ הראי לבלופ פיי׳ לפיל
י נדבריט ]בשק דיו באחכוס ונם ננז׳ק רנרו[ ופיי׳
פוד בם׳ פרי הפץ ופנסס יס־אל נדד בסופו בת׳ סי׳ א׳ פיייש :
)רמה( בה .פיי׳ נשרת פהרי-א כלוי אינדינא דל )הנאץ
פלבוב( ס*א סי׳ לע מקוה ששאבו אותה ובאמצש יש בה בור
ולאשר הפפיץ סזק פא־ד לא יכלו לשאוב אס הבור והפילו הרבה
סול לסיך הבור פד שנפשה עוב פן הפים ולאחר שפה חזר
ונספצא פיס כי לגודל סתוק הפפיץ שפפו פיפיו אס הי«ל שק{
ושבר ובצבצו לפפלה ונתפלא הפקוה והשיב פפי־ד התס׳ד שהניא
נב*י לשפוך פפר פל נקבי הנביפה בפוני ר א 1ג׳ פפסים
ונסתמו נקבי הנביפה ונתייבש פני ק^פיס כפו יום ולילה פד
שדחקו ובצבצו הפיס בחזרה וכו׳ והאריך קצת והפלה להתיר
הפקוה דלא הוי סוד כמי שאונין רק כנתיינשו בקרקס פיייש:
)ר מו( ומוב להחם  Tלכתחלה .פיי׳ בזה נפת־ש שציץ לחת־ס
סי׳ רי*ד ופיי׳ בשרת פרוגת הבושם ידב פירד סי׳ ר׳ו פ*ד
פסקוה שהוא כסו חב הב^ות אשר שם שהם רק סי תמציות
מתחת הקרקס ואינם מפיץ גמור ומחמת שהצריכו לנקותה נשאר
הבור חקם וכסי הנראה לא ישוב שיפור סקיה פד אמרי אתה
שביפות ולאש־ יש כפי הנראה כבר חב נקוו ספי תמציות
בהמקוה אם יש להתיר להשלים המיס פ־י הפשכה בציפר של
 pבאופן שישאבו פיס פהנאר אשר נסצר בכלים פטקבים ומתן
קצה א׳ של הציטר אצל הבאר והקצה השני פל רצפת הבור של
הפקוה ונדע זה אפשר לפלאית הנדס בפקוה ופפייד המידס
הנז׳ נסי׳ חיד .והשיב לאסור נם באוק אם רצונם לפשות
הציטר פד ספוך לביד הפקוה ושהי׳ נמשכץ הפיס נדג ק ^פ
הראוי לבלוש דהא דפבואר ננדש דאם יש חב פ׳ סאה פומר
להפשיך פיפוס 'שאונץ דין זה ל*פ אלא נפקוה פיס אגל בבאר
איכא ימ£א אמרינא שטל־פ דרך הנאחס כשיתמלאו כדי שאונץ
השאונין יתחילו להנלש תיק( בקרקפית הבאר וכאשר יובלפו
הפוס נם הפיס שבשטח הפליון של הבאר ינתקו פפש לפפה
והוי כולהו סותלץ פיי׳ש שהביא סברא ^ לפק באר פס׳
גלות פלתס ושים לפייז דאסי׳ אם  pכבר בהבאר פ׳ סאה
^ ט פפשיך שאונין אלא כדי להוש^ סיס שיהא טה לפסל
צריך לייסר בזה !^א יהי׳ ש״ו ימס זוסלין ;

סעי׳ מ׳ז )רמז(

כאלו ת א טבע ,ל!<

^ 1שהד כשש•

נונפ הי׳ ספהר אן( סומלין ופתה אינו מסהר אלא באשבוק,
לחם ס*ק ק*פ פיי־ש:
סעי׳ מ*ח )רמח( שלא יהי׳ בדבר המקבל סוטאה .פ י׳
בלחם שק קשב ושמלה שק שט דאש׳
איט מקבל פופאה סדאוריית׳ אלא מדרבנן גי־כ פשל וגם מל
כלי מרס מגבו אשר להננשיך פיייש ) :ר מ ט( בדבר המקבל
יזוטאד״ שי׳ בש פי השלוח סי׳ ה׳ שכ׳ ויראה שאס המים
הבאים פ׳י דבר הסקסש פיסלים בג׳ ליגן כדץ השאובים בכלים
פרל ומיי׳ בשפלה שק שג פה שס־יסל בזה ושי׳ בגדולי טהרה
בנמל שק ש שכ׳ של כבר כתבתי מכא שק ש׳ד דשכא
דכבר יש רוב פיס כשדים אן שוס סברא שפסלו משום הווייתו
שי שמאה ונם דבח הרשביא פ״ש בנבא שק שו  pלפרש
כן דפיסלץ שיט לאו דוקא אלא כליפר שאץ פולין שי*ש ושי׳
בשפלה שם פס ש^פל והשג פלז והפלה נסיפו השקר להלכה
דגם ג׳ לוגין שי דבר כפקרט פוסלץ את הפקוה שי׳׳ש;
)רג( המקבל סומאה .פיי׳ בשרת פסרשם מ״א סי׳ שד שש
שנשרו הרנשיטת פפוקים פאוד פד שצחכי׳ יותר משלשים שליבות
פר מקיר הפמיץ ולק רולים לחפור ב׳ ב&ר» 6׳ גדולה ורחבה
וא׳ קצרה ונמנוקה ונק הבאר הגדולה יופשכו פיס בקנים מלולים
בלי בית קיביל שי כס כדאפפץ{ וכד והאריך שם בפנין פי
הבאר  p3של אבנים ונשכה רשפרוואיר והמשכת הסה באמן
סה שה־א כפץ הפקוה שנפשה בק׳ אונגוואר כש הציור בס׳
לתס ושמלה בסיסו ]פיי׳ בדנחט לפיל שק ק*פ ושק קשה[
אלא ששם הפשס השם מזל׳ז פ*י פלישפ והכא שי דאפפץ{
והאחך שם קצת דלא הד שוייתו בכס אדם רק גרס בפלפא
וכשש הנרפקיא בדחש וחידוש נכתבים שבסופו נפנץ מקוה
שפפולם הפיס פ*י אושר וופר׳ק ושג שי דאפשן{ יש לכשר
שי־ש ]ופיי׳ שש בשם הדחש  prmהדל בשק קצ׳׳ד ושס
בשק קצ״ז שה[ ־ )ינ א ( פווטאד .פיי׳ נשרת בנין ציון קפא
סי׳ שח נפקוה אשר שפיו באים נסילוטת אל פקוה נחל ומשם
באים אל פקוה ק ק שי שלוטת והפגץה ק ק ג*כ פמזיק
יותר פהשישר פ׳ סאה אמנם ^ל pפוסו הפי פקוה הנחל
לקק צריך לסגור הסילון אס ירצה שלא יבא הפיס לשם שי
פנפול והפנשל נפ 5מ במחובר דשיט כשהסילץ הוא כבר מחובי
לקרקש נישבר אלי׳ הפנפול ^ן לפפן לפסוח הפנשל ולסנח
^ך מפיש משהח <«ושי׳ לסגור הדלת אם כוי זה כפפשד
בדבר המקבל פוסאס והפלס להלכה דאן« ששאס פד הנקשב
יו־ד ש׳ שכדא דפפסס שאיט פווובד הוי דבר המקבל סוסאס
שט ביון  tm uopהלו איט פ ג ס הסיס  V3B0 pr> ibאס
ססגפגל שב לא הוי ספסיד בדבר הסקבל »סל^ ובסר שי׳ס :
לא

זרה דעה הלכות מקואות רא סעיף מח

ל “י״״׳

נ שפים שדוצה להמשיכם לממום א חד לע שות טקוה יויס )ינב( לא יאחי )פי( כידו חי נל; ״ ״ייייי’
דעבירם עליו אלא יניח הדף בסו־קע ויסיר ידו משם במי ם יעברו חמים ע ליו)ינג( ובן ניס י שם
) ת ד( סילון )רנה( של )רנו( ימתבת אסור להמשיך בו מים למקוה שמקבל מיטאה
ו ת א שיהיו המים נופלים להדיא מדבר דשקבל טומאה לתוך המרךה י אבל אם נופלים r t m > jjp»7
^ני
על שפתו בחוץ ונמ שבין לתובו )לס )רנז( או שמחבר לפי )רנח( ד aל  pשל אבר
בפ*ג

דשג * 1מ1

באר היטב

*חחי תשובה

מים קצת נמצא פננזהרה אוהה שאינה נ מייה והונשכיז וכלהו נמקוה חנונע
דוקא אנל אס •יה ונקוה של מי גשמים ונהיימה לא מהני )עו( ^ ו
כיק שהאדם מקנל בומאת אנל הדן( פשוסי כלי ען הוא ואינו מקנל
טומאה מן התודה והקשה המבדני מלן דלנניל סייד כהנ מנפנר דאמי׳
נדנד המקנל טומאה מד״ק  pמזפילין  vוהיי[ הש׳ן דההם לא קאמר
אלא דאץ סזמילץ נו י*ל נדי לטהר א^ נזואלין אנל מ״מ טסעיס מיקרי

בזד[ )לא< י א  m rבח־ו p'P) .באר דיסב נרש  pm« 1הסדנו כר ופייז
כתשובת חחם סופר ם -ק**ב ובבי■  iro rmבזד) : (.לב( או שפחכד
ד.םלח pp ) .בתשובת חתם סופד ם' 0ן ?ל־ש שכתב תנריך שתשד .הודגוי■

ויתבשרו הסים דרך שם אד ב ב p

גסם ר+ם

באופץ שיבול לעםוד ולדזחיל בלא דבר ד».־,בל םוסאד אבל אם זרא ל»נםוד
■ אד.רורש
אלא ע״ אותו דבר ד.םקבל פוםאד .לא י מי ל כלום דאלודדp .
שד.תניא  pזד מד ם דזבוזים בו•  pקשה לאיזד* .וד ך כתב מ ד ע פדנית
הדף טית על הארץ פה בנך אם  w n rבידו רר ,שתנא םת״י קונת םם)י
שהדף לא יכול לעמוד כ  rעל ידו אפילו אוהו בקונדו כולו פסול ולא סהני אלא בשיכול לעפוד בלא דבר השטא

דרבי תשובה
)תב( לא יאחז בי ח דף .סיי׳ נס׳ סי הנ^ח וגם הובא
נשו״ס ביס שצפה צדב מירד סי׳ כרו דדוקא ישראל אבל נכרי
האויזז בידו דן £וכף כק דפכרס איט מקבל סוסל^ סהיס מוהר
להזיויל לס׳ש השיך נכרק ק־ד וס«׳ נשרס אפרי יופר ח־נ
סי׳ קכ*ג אוס ג־ שפפלסל מיז והניס בצ*פ פיי״ש ]ופיי׳ בדבריט
לפיל ס׳י! רפ*ס[ ) :רננ( ו ק סיאן של טתכח .אסש׳י שאין
לו ניס קיביל לפי שפשופי כלי פספס נ*כ פקבלין סוס^ :וכ׳
נס׳ פי השלוס ונראה לי רכרה ליטר  teפן שיש לו חשוקיס
של בחל שפסלים אוסם וכן כשנפש משל דשם פשיסים
ומחוברים בפספרוס של מתל א«ר לקלח סליו וסיי׳ לסם ס*ק
קפיה ) :רנד( סילון של מתכת .מיי׳ נשויס חסד לאברהם
פהדורא חנייגא ירד סי׳ ס*ס  rpפקוה בריכה פיס בסון
סמיר נ ס ץ גמפיין מ ש ק ממרר ע*י שילושס של חרס המונחיס
ססס הי^־קס והם סשיים קנה ^ול שאין לו שלייס ונהניע
המים לעיר ד ע הסילון שם הסילון כפון! ופשפס לפסלה ושם
סספכבים המים קצה מןנה סכפון« סד בוא (רם המים משקה
ומספלא הסילון פד שהוא רוסה המים למוץ ובראש השילק קבומ
!«»־ח של סחכח ופפט יורדים הפיס לוךיבה ד ע ניצוק באויר
ואק בקילוס הפיס כ ש ^נ והאריך סם נסלשל בד׳ הראשנים
והעלה » צ’טר המסוגר לקרקס אן* שהוא כפין( ומקבל קצה פיס
פרם יבוא זרם הפיס נמזקה הפקוה כשרה אף לשפה הראיד
טון שלא נפשה לק^ס ^(ולם שים שם כי לאשי הציון השאלה
כי נפח הנספים ירבו הטפפש סל סזוסלין נדכ לא תה להמיר
כק שרנו הפוסקים הש^ים לסבול אן« במי\ס שהי׳ הממיין
הקיל רק מהר משם דפכיפיי מסנרן■
^ מחמלש והרסרא
פשא׳כ סה סאק פיס בבריכה רק מה שנא פהסמיין נדי צינור
וכל סרבו ה ט ^ן אין למבול מ ואמנם נמס שלא רנו הטפפים
פשר לסבול נהפנןה כנז׳ פיי*) : 0רנה( של פתכו^ עיי׳
3לי« שק ^ז׳ה  5מ׳ ויראה לי דהציטר ספשי מפץ א׳ חקוק
ונשכו פרוצןז מוסים של ברזל בדי שלא ירקבו הפץ נ*כ אשר :
)רני( סתכת .שי׳ בשרס השיג » « שרד ש׳ שו גצינור
>«מ0יכו ש נפסיס למו^ה וק3ופ בו מתל בסון( ופפולס הברזל
נדי פלא ישסו הדגים והמים טפליס להדיא פן הברזל לפקוה
וספלס להסד כ ק דאין  rtooמקבל שסאה רק הברזל שקבוע
» נ ש ופכ*פ שי נ ש זה חס טרם דפוסר ולא שי סה
סיי ש שי דבר המקבל שמאה ש״ש ופיי׳ נשרס נהדי אפרסמון

סירד סי׳ קלע שד פקוה נ פ ע פדשק שי שלומם סל מתל
המספיקים שם לכל השר )וואססע לישנע( וננסו שו»צם
ע פיס לקנפם בקרקע והפיס שלטם דרך ציטר שעןז שם
ורק כשחצים לסתום הפיס שלא ילט ד ע ציטר הזקוף ^
שחפים שי בסא וכר וגם סהצטר נקוב הרבה נקבים ונמש!
ק כדי שיכנס המים נקי בלי חמרונוס קשן ויףספין ונם נמסך
®צ דברי הנשק נשרח השב מפה הנז׳ פייס באיזה ^
המיר לתקן המקוה לכססלה ,וסיי׳ נסרס מסרש׳ם שא ש׳ נ׳
בפה שרצה הפורה מואל לחבר המטפה בצירי מזל לפץ ארוך
שוצס למפלה פש המרvה וכשיגיע הפץ למפלה לטפל הפקוס
יהי׳ טלס שהפני» סמסס הנקב שסב ושן חשש במה ששדזל
יסייע ורצה לדשמו למיש נפרס מדם חית־ ש׳ ריס דאסי׳
כל הברזא 0ל נמשז אק חשש ושז השיב לו דאין זה דמיזן לסם
דהרי פטאר מרז ירי ש׳ ששא שק ג׳ ושק י׳ דצירי נחל
יש להם דק פמטס וססשס שירי רק מטסה סצפס שייש;
)רנז(או שסחכר לש השלון של טבר שגוי־ ק8ק של ידן.
שיט דוקא כנ&ין השלון ^ מימות פסזיק ^מו דל«
מי כפוזזיק אס הדף לאסור אלא הציטר יהדי מונס בא־פן פאיט
נסמך פל הציטי של סימס .ש השלוח ומזם שפר! וימנא
בפשש שק לע ®רש ושש הפשס נג « הי«*ס ש׳ ריד
דהציטר והשלק יהיו פסומים ולא יקבשס נחבושים !  kמזל
וש ואם הנסרים יהיו פקופוס כפק ארכונס שלא יזוס שס
סן הפמכוס שעאו אויר ספקוה שיש ונס׳ לבנק נסע שק
ק״ב ק מ שהניס בצ*פ דאולי נפי רוחב ד שהי* ששו למיס
דאז ^י ר פפס־ק בק הממטת להמקוה שיש מעפה )רנח( ל ש
ד שאן .שי׳ נשיח דמי מלל ש ד נדון מקוה מפשס שי
ספ 7ה שמוך לנסר ומרוב שמק פש רצפס מגסריס וכשניקן
לפסלה תוסבק שלון של ממנות סלוש מקב שברצפה ^וון סשס
שפתסת לרצפה כחצי אמה שיש השלון בשוך המיס שפכי{
ששבק לתוך השלק פו שגומ המים ובאו למפלס שי
שברצפה ^1ריך »לשל להלכס והפלה ^פשל המקוס  Pדשי
מיימו שי סשקרס שלק תלוש מם שי קשורס וג׳ נ מ »ינס
פפו גפה רמים לפשל שיש וכע משת נסע שרק שרו ש*
שס ניוק »ן ה בציור כסרל ויפתו לססמיי ו (6שי שי׳׳ס:
והנה פיי׳ שד נשרת נספ שיק ית־ ש׳ שה שד סשץוס
ויסנם
שציש במשימה ק שספרו שתי נארזס 6׳
וא׳

לרה דעה הלכות מקואות רא סעיף טח

באר הגולה
ה

שס

מדברי

ת »יג ה^“ מ “
חנפים

)דנם( צנור )ים( קפן )יסא( של ז ץ אי של חים שהם־ם פקל״־ז פ עי לסקוה נ » ־
יואט הסלון של מתכות )לס )רסב( מחובר

נ״ה

פתחי תשובה

»״נ
א• לא נעשו■ באיפו -נ ל איני סוע ל כי' ^ ת־ש עוד שרב
יא־כ דך
אחד וענה לוסר י ד ך *נוי קשן צי־יך שירא אדבי נ  0יכסו לעיל שנרד ואפשד
ק־ו נסי איכא .דשתא בהסשבת שאובין דרבנז בע נ  cםכ־ש  mלת מים ע״
שהדד דאיריית■ דבעי וח “י■ בג  6ודיא ו ל כתב ת־א יסש-ס רזבח ם סוכח
להדיא דהכא לא ש ך ייבוד ילא בעי ש עור״ כלל ע ש עח -וב ב עוד בם־ם
ו~א ע*ש .ושס בם־ם ייה■ כתב דד■* נוד י cיל^ של נסרים •דיו סחובריס

ולא יקבעם בחביש־ם שיי ברול ד ^ פ ר דסקכל סונאד ד ד כי הולר אחר

הפעפיוי)ע ש בש ר י!היא לעיל סיף םקיח» ינם הנסרים יו״י עקיפות
בםיםןבאו6זשכש-םשכים המים דרךםילין של טתכות לעיים י׳א יראי אייר
ם דסקיד דאויר כלי ככי• רפי יהי ל כאילי כאי פהפתכית המקבי םיסאה
לפי דפקיד ירד־א ע כ יייי עקיפית כפין איכיכד כפופן ע-ש[ )ינ 1פחיבו■.
ע  pבדנם־ר ח־וקא ב״עשה דם לין פתח לתי על דעת לקכעי בק־קע עיץ

דרבי תשובה
וא׳ קצרה ופסוקה שלא יסיו מימיו סרידדין ומהפשפין ]לצאת שי׳
הרא־ה שחשש פלה בחס׳׳ס חידד סי׳ ר״ב[ וימשכו סיס בקנים
מלולים בלי טס קיבול ומונחים בפומק בקרקפ ופספשפים אל
»ך באר השני כדי קיפוד )דאמס״ן (£דהיינו פ*י כח הקיפור
שבא פהבפרה כשיבפרו סחח כלי הקימור ידחקו סמים בצינורות
^ולים הנ׳׳ל וילכו אל סץ־ הבאר קסן ררדו מים מרובים פד
שיומנלא הבאר פד סי הסר ופת־ יבט פל הבאר הזאת בנץ של
אבנים סביב לה ]כפלים ושלוש כשיפור פקיה[ שקורץ רפזפחואיר
כי אחרי שסמלא הבאר והמים יסאו פוד מהצינור לבאר ופהיוס
כי אץ להם פקיס להססשפ הפה פולץ לחץ־ בנץ של הרפזפרווא־ר
וססחס הבנץ של הרמזפרוואיר ימשו סור ומשם ימשכו המים
בסץ־ קנים חלילים של אבנים ^ אדמה אל חץ־ פוקס הפקיה
לפסל ס ובשולי הפקיה יה״ נקב לנקותה והשסיפה יהי׳
גחא של אבן פכיד ציור המקוה ,ומשש הרב השואל שנפשה
ספקיה נדי כח האדם והפלה חסו אינו כלל כהיריחם פ״י אדם
בהנדסה זו של הקיפוד והביא שם סשו׳ הה*נ פבפחאן שהביא
נ*כ פחשר רבינו סרפיא דבכמג במרמה לא סיקרי הוי׳ נדי
אדם ופ״כ אץ משש פל סקוה  xnוגם מה שסשש הרב השואל
כדי שפוסח האדם ססיסס הרפזפרווא*ר מסקרי כסו כח גברא
ומ*ז השיב דהוי רק הסרס המונס וכמו »יאר שם בספסו
וגראיוסיו ולא מיקרי כנפשה המקום פ־י אדם פיי׳יש וגם פיו׳
בדבריו בשרס נמס שורק ידד סי׳ סיז אוס ד מזה פיי־ש
]ומיי בדברינו לפיל ספי ל׳ נ^ק קס*ה[  ) :רנ מ( צינור קנזן
של עין .פיי׳ בשרס ססארס צבי )למאץ סהנ״צ דל אבחק
אה׳׳ו( חיויד סי נדו מיד פקיה שנסשס המים דק־ סילץ של
סז רק במקום א׳ שסובר ססח הנהר סובר סחס סילון של
פספס וכש^ק מהר חסרים ופוברים דק־ סילק של טץ וסחיר
המי^ה לכס^ה משני ספמים א( שהשילון נפל נרג קרקס
ב( פיק מגססיק גץ סילק להמראה הסילת ^ פץ פייש:

)רם( קפן של ןףן .פיי׳

המשס )להג׳ ממוסס ז״ל( מ־ב פידד סי׳ דח מTין סקוה
הפמיי׳ באופן שהמים באים פן ארמפזישמ ברונמ׳י ,נרי סילוניס
של פסכת הפחוברים בקרקס בעומק ורק־ אוסן סילוטס נשסכים
המים לדוח )רפזפרווא׳׳ר( הבנוי מאבנים ונספרח בצפפפנ*פ
המחזיק פיפיו שלא יהיו נבלמים ומהדוס ההוא נמשכים המים
דק־ הנקב הפשוי בכיתל של הסקיה להפקוה של פבילס נשים
ומה שם סופד המיחם שקורין סאפיוואיר מחובר בכלונסאוס
של ברזל ופהודק ה פי להכיחל רחוק ספס סהטסל וכן החור
שדרך שם נשפדם המים לפקיה רחוק ממט איזה פסחים ובפס
שיורדים המים לפקיה בנח ובשקז רב מהבאר שמסאששן שם
נאים דרך נקבי הסאסיוילדר ט ם יש בצדו האחד קנים חלולים
הפיברים ס כדי שהמים יסחמפו חיש קל ופחמת שהמים באים
נכח גדול להמקיה פ׳יב הרבה מסמים נשפכים דרך הנקניר
החלילים ההם בצד השני ,ימה השאלה ל© הפסאר בסמי׳ פ׳׳ח
סס שסבא להמשיך מים למקוס נדי סילונוס ! kמסטס יש
סקנה כדי שלא יהי־ מדבר ספקסס יירדים המים להריא פהמקיה
אלא פ*י שפסו סבחץ או פ׳׳י סילק של פץ וכף וסרב השואל
פלס ונסספק אם מוסר לסלק משם הציטר של פץ שהוא כמק־
להרוס מיל )כדי שירדו המים פסילק ! kבחל לסוך של פץ(
כיק שבלא־ס אץ כאן סוריס הפקוה פ*י דבר המקב*פ כיון
דהפים ססילץ של ססטס איק טסלין להמקוס להדיא רק למוך
הדוס שמחאשמן שם ופשם באים כמה וכפה פסחים סל סארץ
והפלה שם דאץ להסד שיהיו ספים ממשכים לחץ הרפזפרוול1ר
ררך הפקב־פ פ*כ אץ לסלק סציטר  p inבסוסו »1וך
להרפזסרווא״ר משם מיי-ש פפמו ולא סוד אלא שהוסין• וביאר
שם שגם ססילומס של נחל צריכי׳ לסיוס ק  0פ ב ^ן עיי״ש
ימיי׳ ב«*ס לבישי פרדס חידד סי׳ קל*פ בשגדא כזו מ׳י
ארפמהדס נחנפי׳ן שהסכים להסיר כד׳ מ ד ם ^ הוי סססק
אס״ כל דהו  pהרפזמרווא׳ר לסמקוס אז אסי׳ גאים ספים

 tmשירי מהרס למ6ון מסתור! צמימוטרוואיר פ*י ד5ר המיןרמ מ 6ינו «םל מיחש מיי•

דל ס ^ ד לסי׳ נ׳א כדד סמקוס מפשיס כסי המסאר »דפ
למיל סי׳  rtבהדה ואופן פשייסה פנניייז לפיד נמקים שהמפיץ
גובס יש גופא גדולה ססזקם מ׳ סאה ובדופן מוסא סונח בחון־
סקרקס ציגוו־ של פץ כ©ן« © orיורד למפלס וספם למסה סד
^ א מגיס לקרקפיס המקוס שבדסוב הפיר והצינור מזום פכל
צז רק ספק־ לרא« יש נקב גדול ובסוס סמוב צינור ! kאנר
זקקז ל ^ ה ורה ססוס ספל צד רק לפסלה מנק־ לראשו מחובר
ס 3׳ חלוליס קפכיס של אבר גקוביס כפו אצבס או סחוס
ושיפן־ ודן־ הקילוס סמא לפסס בסק־ סבול יש ס פ׳ סאס
וכשססג־ נספ^ו ^ פפט פיס לחוץ ^ואל אס כשידס לפסלס
גליס יסלסל באחכס וסאליןי ^וסיים אס״ ^ובילס ש«  0וכייש
סוז־ כסה גסשר סלאנדז ) :ר (101של עץ .סי״ בשרס פחנס

בשר־מ לבושי ס^תכי מהחרא חנייגא חידיד ס־׳ צ־מ נדד סקוה
מבאר ארפמייש פיייש) :רפב( ם ת 0־ לרךקע .פיי׳ בססיש
ס׳׳ק ^נ  o aהדטל פרבבס מוקא כשכנסה המלק פססלסו
נדס ל^«ו גקרקס פייש ומיי׳ בדבריו דל גהשד טדנ 1ביהודא
סניינא חידד סי׳ קל׳׳ז דל^ הפספורוס סדשים אשי > Wנ«
נדס לקבפן כמזיברן לקרקס פהזרץ סיייש ובמיא סי׳ סרנדפ
כדק פ׳ לפנק מפסיד וגש• לבנק נסס ס*ק קיז־ ;

*  0JDנחנרי הדגול פחנבס סס׳ סיי־־י בנחלי פסרס מוייס
שג©« שי• 0׳  90שב• מדאי לכססלס ראי לפ«ש
נו• סדננרל אגל לוינא אץ סנן 9צו  0זאסי פשנ«רמ ספססאק
©ן9ט! בקרקס שמדש בפז  b9Kפסושסשא שגא בדש 0*0
ושרס נדיס ובשי  0ץס פבדס )^גאק ס«שפ ז*  0שסאליו
א>שב

יורה דעה הלפת מקיאות רא סעיף מח סט נ לא «רffen
)רסס לקרקע אפילו מקלח להדיא לתיך  npDnכשר שדדי איני מקבל ו בםושם
הקרקע או ל“ (6
״״״
טומאה לם• שהוא בטל אגב ידהע ) :יאק ״’ליק יי! אם
)כסג סב־י שרפ פספבס היא־ש(• מ ט יכד׳א בממשיך מי )שמיס בעי*פא א^להשסוגל ל ^
אס )רסד( ממשיך ®®?” fאו ממקור .אפילו ע׳׳י דבר המקבל טומאה כשר
)פז( דחשבינן ל ^ המקום שממשיך המים לתיכו כאילו הוא מחובי* למעיין או למקור■'^*תי
נ י׳מקוד .של מי גשמים  q7צם »״נ
שממשיך המים משם )רםד<( 'ויש מי שאינו מר^?
שנפ  pאחד מבותליו )רסו( והמים יוצאים דדךדמדק אם ישאיו בו מ׳ סאה אחר שיצאו ^״ישם«^!
הרא-ש נ0ין« מם
מנתן שעד ך.סדק בשר ואם לאו פסול משום דןעו ל-ך ןןךןל,ן ןאק 0קןך
ב^וחלק :סגה וש פתפיח אם־׳ אם ישאדו פ׳ סאה פד השדק)רםץ( וים לחש לדבריהם לכתרולס)יסח( לשתום ד»קו#״ניוןדאץ
לוגמ»^:ול־»«נ
שדנלי הלא׳ש ד»פל׳ לגתלון תלוש איילי ח הישניא נתשונה ונמשונויו להמצנץ מי׳ רני! דםפלשי דנסלץ היצםוגל ל ק ^נ אייר

באר היסב

»זדד ת^בה

פזם והדסיםהז*?ל! ניוסרו ונהפנו בססדו  rawrטי־פ מדויד• וונייסו ■m
0״ קירי וסימן קריז רפופיהפרירכזה p r :ב»«לולו ילו*וכוווהפדהר■
אליעוד סיי אי מיפי כוה  prUכתמר חוזססוסי■ סימן קזדח זפתד• ואורו

ומפהלץ לאמולן )פז( י מ מי ק .וליד לממשץ■ מים  pהמפיץ לכלי
ז ^ ל ו אפילו היוצאים מון לנלי לפיל ס*ס ולא מהצי להם שמדן להתם
סכלי יש לו נים קיטל ונפסלו משוס שאונץ משא־נ הנא דלינא נים קיטל
ולא נפשלו אלא ממם לנר המקנל פומאס שפיל מהצי לים השקה נ״ב
ה רי וסע׳׳ז םילן להיום ספצנם משוס נזילה פ״ש ונמנ סגסם פרשה לאם נפסק סקילוק המושן

מילון פסילה א1ד> והפ׳ן

ספיג פליו ו מ » שאין

דרכי תשובד.
ליישב ולהפפיד דברי המפיר בזה פ״ם ופיי׳ בשרה אמי
סר )לסנודל פסאכאמשוג דל( חירד בסי׳ מדא ומדל פיי־ש :
ועיי׳ פוד שם בשרם אסני נזר סי׳ רע־ד פיד סשאלס בפקוס
שהאיש אשר פשה אס הסילון ואס הברזל ^גר להרב
ספשאו נדד להכניסו ולהצניפו בפס «צפרט לנקוסו ^ל דמס׳ג
לא הד  pקבופ בקרקפ ואיט מסאמד פם הקרי,פ ופלפל סה
והפלס לסקל משוס  rPלכפמ Tפל ^  :ס הפושה הציטר
זהגיזל ח ן בפסשבס בט המיר זמפקש שלסס והמס משם
לקובמו »*י הכשר הראוי פיי״ש מם גסי׳ רנדס שלאסריו פיייש:
ועיי״ש פוד נשר׳ס אגני נזר נדב מירד סי׳ רפיל פיד הסקוה
שדרך ציטר בל פמכס יורדק מרם פנג למקוה ובסון«
הציטר מחל סחוג בו ציטר קסן פשם יורד הפיס לציטר הפקוס
וספכרם פפלפלק הציטר הקפן ופוקפין אוסו לצו אמר לביב
»זסס מיס ופסה הספק כיון שפפלסל ^ ל פופאס והרי T.V
למקוה פיי דבר המקבל פומאה והפלס להכשיר  pבאופן שימשו
צינת־ מדש סל דיס ^שאר שם ספיד ממ^ה ולא יפלמו אוסו
ל»ז יק יהסט איסו פפמים לצד סמקוס פפפים לצד סביב ופל
»»ילוס סקודפוס אין להרהר פיי־ש ) :רם (:לק־קע ל^
ל1צ 6ה*מ אם הוא ממה־ לדגר המסוגר לנןרי,פ נפי
טהור סי .וסנה באיזה אופן שצ׳ל פמוגר לקרקס אם הוי זה ד
להמשג מסובר ממחברו פ*י ®סי ברול )דראסס( פיי׳ גשזיס
לגו® פרדכי פהדויא ^סאי «דד סי־ סס  ito :בזה והפלס
כיון דסדדאים יכולק לפסקו כדי פפשה הדיופ גס בלא ספשה
אומן כדכ מדאי לא הוי כמחובר לקרקמ סס פיי־ש ובדבריו שם
להלן סי׳ ל*נ פיי*ש :
סעי׳ ט ש )רפד( םםמ־ך ססעק או  npooאפי׳ די דט־
הנמב׳ע מ«־ .מיי׳ בשדם דברי פלכיאל
 mסי׳ כדה בפ^ה מ־^יס ^זקנס באופן שיקד® בקרקס
סט^ס פסוק פטל פד  x p x bא1פיין ט3פ ריפידו 9פץס
^ ס סילון של »ס0ס אשד הין הסיאן יפלו הפיס
^ ה ופשיס לה  |« bהפשסד סס של^ הקילוס ססהי לפפוין

®סר אפי׳ בדבר הפקסס .ונס כ׳ הסיסר פמס דכמלון בקרקס
®פלו בו הפיס והפיס פמבדים לפסק ופיקרי פמוגרד לקת^
ונס לא ®י כהווייסו סי דבר הפקסס כיק להמים פוליס
פפילא רק מספידי׳ שם ס־לק כדי שלא ימל פ*־ יסמום הנקב
והוי כהסרס המונע פיי׳ש ) :רפה( דש סי ®אינו סחלק ב ^.
®י׳ בפנמז יפקב בשו׳׳ס שנסו® סי׳ ד׳ ו 0כ כשמלה סיק ®׳ס
ול® הכלל הפסול סדיט בפומןיס שככל פץ 0שב׳ מסכר
חפה א׳ בססס ודימה אסרס נשס יש פי שאומר דעסו לפסוק
כדיפה הראמנה נססם וה*נ  pאנדג דה ® שאיט פחלק בק־
הוא דמה הרשסא והרק ®פ סיל לפדן הפממ־ לספון־ פל
היאיש להסיר פרס בפפש־ך ממפיק ^ פקיה עיי־ש;
פעי׳ נ׳ )יסו( והסים יוצאים דרך דסדק .פיי׳ בשדה P
אגרהם הסמז־י רדס יז׳׳ד סי׳ י*א ט׳ד פקוה
כזו ש־צאו פיס דדן־ סכמיק רש נס ® סאה פד הסדק והסירה
כד׳ פרן הפמנד )כטדס שהספרדים פוסקים ככב־י ופמנר(
ופסז סייס דכיון שעסוברס הפקוס לפסיק 9דכ ציוה לססזס ®
הפסיק ונ»דו פסוח ®מ bו הנשים ואז פמפיק אק  a s oזוחלק
פכנדד פיי־ש וסייט לסי דרכם ® fitoששק כלל לממרס ה»״ס
והסשכטס יפקב ודסימי׳ ^5ק לט ססניט דק פפיין ל ^ ופיי׳
פוס גדגחט למיל ^■יכוא ] מ סי׳ מ׳  p iיצרו וישח[ :
)רם (1דש לוטש לדברידס לכתחלד ,לסחוס הסדק .מדקדוק
ס ט נשפפ וסש ®סר אס־׳ למצס בדבר המקבל ®מאה סק
^1א פנ׳׳ל מסס מבא ס*ק כדא :
דאיט אלא פשים ®פרא
)יסח( לסתום הסדק .עיי׳ ממס משיג כהלכה ®דד סי׳ ז׳
0׳ ^ ה שהי׳ ספון־ לסד מפיק ונסנ^או כל שפס הסר
 |0 toוהלס המיס לפקוה ורן־ ציטר פספס שגסג^א הסי
והפקוה טשה הי׳ ססל נדי סוק יהלס הפיס לנק והאדק־
בשלשול והפלס דאס ססל למפלס פפץ 0ס סאה  pלהכסיד
כדיפבר נס  P 06סשק אס ססל ^גשלה נ«נן ® 0סאס
ואס לפשס  v ofnoסאס סייט בסקי שוסלס ^ 6ק y p x i
דאשש־ ^ 1ל 0« 0הבצק שד 4
רק ^ pסוס כל
Bto

 - n aהגולדי

יודה דעה הלמת מקואות רא סעיף נ

• סוי  owי(נע הסדק )פור נשייא
®י*■® ״יי )לד( נאה )פר( פפפיין
ד״קואומ מספיס מוזרק לפקוה )דסט(
^*יפימס,״*? לסתום הסדק כדי
■תחי תשובה

וסי בשס המרדט( וגל זה חקא נסי^ה האנס נאה מפסיין אבל אס היא
אץ למש לזחילהה )סי נשס מהרי׳׳ק שורש קרז( ואין י5יאס הפיס קרוי זוסלק אלא כשאין
אנל כשיוצאין סספ )עד( ויווזרין שם לא סקרי זרילה) .ריסש סימן רציג( .ואם כיו
שישארו מ מ׳ סאה )ערא( ״לא יםתום אותו כי ת נלא )ערכ( ככל
באר הימב

י־נ ו3ם דיד ורי־ח ם־ש בזד[ • זא־< באד  T** •p*aoס ק גךדו שכתב
רס״ד• הבא דפד־יז בא סהםפח אבל כשד,ו«םק הספ ח מוב י ח  Pספייז
בחפובח ספיל פדקד ®■  pל • •ביאר פוד דהא דםר.נ• החיבוד
פ סי
לספ ת לפהר רמקוד מוחלק דייני כסדורד קילוח ד מפ ת לתוף דמקוה ורמפת ז ח * אכל אם יי מ ח פוסד או ■זוחל לסקום אחר ומי המקור רק
נתפיס להספ ת אידו חיבור לסהר הסקוה בזוחלק כ א לזה סיפיל לפנק ■סול •איבד ולההר ב ס • והכי• אס הסקוח הקלחת לד מפת •אינו סופיל
החיכיר י ת אס בים• חקור הסיס •בפמודות ננדליס ודאי סקרי סוססק  pד מפ ת ואסילו ביסות החסה י • לנזוי־ אסו יסי הקוד פ••  •• o rלפיל סק־נ
פור בססו  rם•‘ ל  - 0ב ס ה דק סקוד בסס חסזובת חתם םו»־ ■יפתו ד סז •נ קבי דזחילות ■תוחיס סובלים ואק להתפדר לנזיר כר פ••(!

דנריו *וכיסים פ־פ )ע*( מפ*ת ידל יפיירי הנא פיני ת נא ממעיץ
וסלא חאמי כיח דנמקוה הוא נמקזם מכייס נייווס לזסילויזא ק»*ל ס ך .

דדכי ת שוכה
סאה פיי־ש ) .רסט( אבל כשימאים סעם וחתרים לא סיקרי הסי׳ נראה סמים נסר^ה א׳ גבוה פבשנר ולק נס® סמים פא׳
זחילה .ורפש הסשלז נמ*נ סי׳ ל־ד דדוקא הינא שסמלי הסדר ^ מ^י׳ ומששו למשש איסור זומלק וסמלה להסיר אם הנקב
נפשה במגק שאין ס משום קפפרס פר*ש:
ססוטם למקוה שפפכנים הזסילה פיחש וסיי׳ ממלה כדק נוח
ולמס כדק קצ*ו ^ש להרסיר נדפס הסשסץ פ״*ש) :ער( ותשרים
לא ם־ק־י זחילה .פיי׳ נשו*ס ניס שלפה יר׳ב מירד סי׳ סא ו עיי׳ נשרה ציצ להגהיק סלינאוויסש דל מיויד ס״ קסיד ושם
נאוה 1׳ השאלה סיד הפקואיה שהיו סמוטם זג״ז ומחיצה
נסקוס שהי׳ ני סקו^ה א׳ גדולה וא׳ קפנה ונהנרר אריג שהמים
נ^■ מזה לזה מספת שהפיד גונה א׳ להם ונסלקו גדולי ידיו שם ספסקס ניניהם וכאמ סמססין ^׳ נסים מיים אז יזמלו המים
הסדקים שנטתל שהם למסה סס׳ סאה
אם יש נהם סשש זורלק והפלה דאין סה משוס רנט זוסלין אל השני׳
אפי׳ לכתמלה פיי׳ש ופיר נשרת אטדה אוונ מדמיי מידיד סי׳ נראה בחוש שזמילה המים אי.ם מפס מסס כי כשמסלים יורה
גרז נ־מ ב׳ מימת מים שסי סילק מסמס לר^יקס שופטת הא׳ גדולה מים נהאמת ונס^ נ׳ או ד ששה נמשו שניהם שוס
לסגר והנה אל הא׳ נמשכק מיק סייס נציטר מניס נישול מונה והארז וסיים לנסזס להקל ופיייש סח־ נס״ קם*ה ^אמ״ז
הפסוק וסן הב׳ שואנק נסילק מים קייס לניס הנישול והפסידו שט ט לא הציפו השאלה )גסי׳ הקדום הנז׳( מ ^י שהוא חשב
לגדילה הא׳ סינה ?קונס לפסה ממסרה הטד ונין הצודיס ש»י מקואוה שוים א5ל ר!«צי»ו לו 6מיכ סמומא !ממקום
שנצדדי הסינה יש סדקים דנים ואל הסינה נמשכים המים שסמפסק אוהה היא קסנה מהמר שבצדה שהיא גדולה פסנס
הסמים היוצאים נצינור מניח הנישול ומש חנם א׳ השואל אם פון נ׳ פפסים יוסר דומ־ וא׳׳כ יש טס גדולה ]n־  pמשל[
נפח שרנו פי הנרימס פג!מים או מהממם שלגיס מד5מפה רנו כשהסקוה שפמממק איסה ושופט׳ לסוכה יודה גדולה קסה הק
הרנה פל המיקר סי הנרינה אס אק לדק סליהם דק רנו וזוסלק מימי דרך הסדקים למקוה הגדולה לא נשאר מב גמור
טספין סל הזמלין הייט אם דינם כדין סקוה או כדק מפיק שאינן זומלק המשל אם המקוס הקמנה ממזקס רק  p oששים
שממהר בזומלק ונם סיד הסדקים שנסינס שהם מים שאיניס הק שיש נזה טדאי יוסר מארבפים כ&ה והגדולה ממזקס ק׳פ
הממים סממים לסקוה והשינ והפלה להסירא וגם מסכמה וסטז שניהם הם שוק נטנה ובקומה א־כ כששופכק לתוך המקוס
הגאון ס׳ יהובס סקוסנא דל סיייש ומיי׳ נס׳ סקוה סהרה הקמנה קסיה הק ואמר משך אמו שסוס נמשו שג• המקואות
)להנאו! ממוסס  ^ 1כדק קכיה נדה ונשאלהי וכד ניב כמק נטנה מט מקודם השפיכה פכציל שיצאו סרך יךל הק מים
שאלה כוו נשהסיס יוצאק ואינן מוזרק עק דהפקוה סוינר סם פסקוה הקמנה לכנדולה ונשאר נה ממי טורה  cnsסן ומם
 toששפכו
באר שאק סליו  pססיין ט הבארים שלט אק להם דק מפיק כפים שלה סצסה ם■  pי5ר בה קיה הק
ונסהסק אם אין סה דק זחילה והניח זה נצ*פ ,יסיר בדנרין נה קסה הין והיו נה סיס רליה  pיהי׳ חג המים » ס
נשדס סרוגה הנושם ודג סיו  rסי׳ ררא נשאלה כפין זה זומלק לש׳ דש שדוב ספים שבה שהם ין׳ל  pסופדים לצאת
שהסיר אבל שם הי־ סוד הימר שיש לדסוחו לזה דסנזאר נוה בודאי ממנה ולא ישאר בה  pהמיסוס שהם קיה  pשהם
בספ״ נ׳ ניקב הפקוה ומימיו טפסק מפס פסס וכו׳ כיק ישארו בה ולא משיט זומלק לפייד הש״פ ס׳׳כ ננהיג לא הסרתי
שהסקוה מדולה )רפזסרווא*( הסמיכה לה נפ!« נצפספרס דשלכהמלהלששלפסקהמדאסדלב^-צ והפלה דכשהזומלק הס רק
ננק מוק ופטז נסה שישאבו הסקוה הספונה לה אה אם יסססו פימומא יש להסיר מירא נאיק״ ונם בדבריו נסי׳ ק^יס שם
כנקב ימצאו ספס מים מסמס מיסוה מים הננלעים בצדדי נציצ סיייש נארימה ; )ערא( לא ימזום אותו בי ד .פח׳ נס׳
ונקרקסיס היפזסרויאיר אק זה זחילה כיק שהן רק סיפות מים ש השלוח דאש׳ לססטך ולהמדק אס הדבר הסוסס מיי דבל
נטל סיייש ]ופיי׳ ממיט נספיי גיא סיק ר 0פ ודפ נשם סמקנל שפאס אסור ומיי׳ נמזלה שק קסיס ולמם סיק קצ׳׳ז
רטט הרמי חיים בסתימה להל׳ פקואוס לס׳ דס נכל דני שהשיג פליו והפלה להסיר נוה מייש ; )ערכ( בכל דבד
זמילה פיייש{ ,וסיי׳ נשו׳׳ס רטט דמי חיים מ׳׳ב מירד מ׳ ציג הסקבל םוסאד .שי׳ נשדש שק ליה  w aהטטי סנחנא
נסקוה הסמוכה לפקוה וכדי להכשיר אה ספקיה ן«הי׳ כשירה מירד ש׳ קלח אודים מסרים מטנפים רר ,הפסול דלא הוי
פסוח בשמס
נלא פקפוק גפשה נקב סמוך לפץה מוט
כהווייש שי דבר המקבל שמאה ופי״ נשרס ממ״י אשכנזי
הפטלה כדי לחני ט ^ואום וכו׳ ונמס הסם המים ^א )להג׳ מזלאסשונ ז*  0שדל ש׳ ל׳ שהטא שד ספוכק לד רטט
הטטי

לרה דש־ז הלכות מ pאות רא סעיף מ

לב

דבר )לי״ )רעב(
»תחי תשובה
סימן קלח » ש « ל
)לד< הפקבל 0וו« 6ד .ק״ק במשיבון נדב תגיינא
בשווינו בפקיה ם־  p mדק ס• נשנדס •לם״ •מדם נבלעים ב קי ק! c m
פעם קבעו נפריס פב ב ונם כקרקעימו והנםרים קבועים נדמדות של בוחל
אם י• ביד חשש דהוי דפעפחי הווייתו ע -דבר הפקבל פופאד והשיב

ד«ם לקחו תרוח חדש״ם 2וד«ד » pMומ  r mוו « לו  cmלק חו'תדווו
ישנ־ם •כבר נשמפשו במלוש בפו כתיבוח וכיוונו•  p cיבבי■ ידדד לד* -
קבלת פופאר ואלו לא עלו םםוםו»^ אף שחברם בקירע נדם ״ש למקל
מק שהפקוד לא  p c :י ב ל תי יו שנבלעים בקרקע !  c m c mלא פקדי

דרכי תשובה

הטרי בדין !ה וב■ כק שסהיסחו ליציאה »י סמקוס נעשה
לכה^ה לנס כך וקגפוהו לשם פ*ד כך נדב אץ משש אפי׳
לדפס הפרישה הפונא בש־ך ]סיר! פיו[ דנם סשופי  Pמי
הוייסו פיי פק  bמומאה דרנק וסה אין איסור כניל פריד
פיי׳יש ) :רעב( תטקבל טיטאד״ פיי׳ נפחיש ם־ץ ליה בשש
המסיס מיויד סי׳ רייס פיד הנרזא פנמושס דלא הוי הווייסה
מדבר המקבל טומאה פיייש אפגס לפ״־ז לפנין הוופנסילפין שלט
שפושים בפקיה של מי נ!«יס אפי׳ שהיא של בחל נמצא לכאורה
פשוס ההיהר פד המסיס וכיץ שנפשה פל פנס לקבפו בבנק
בקרקס אולס פד הגאון מסם מסר בכבודו ובפצמו במיויד סי׳
קצימ אוס ייג בדיה והנלפניד דכל שפשוי לשמש פס הקרקע
אץ מיסרו בקרקס פבסלו לגמרי להביאו לסורס מחובר נהי
שהוציאו מסורס סלוש שאיט מקבל פופאה פ*פ לכלל פמובר לא
הביאו שיהי׳ דומה למפיץ ונדכ מימיו של אביק נפשו שאובים
פדל ואיכ נמצא לסי דבריו להמפיר מופנסיליין האלו דטץ שלא
נפשה ממובר לגמרי איכ כשהאשה פופדס סלי׳ לפמל דל דהף
הפו סומדס פל כלי וקידל שאץ פוגליסי בכלים וכפו שכסבט לפיל
ספי׳ ו׳ ]כףק נדז[ בשם הגאץ פמ״ם אריק ז׳ל וכיון שהתפנפ״ל
בפצפו לא נפשה כמחובר לגמרי בגנץ אסי׳ אם נפשה פיע
לקבפו במץ כדל מהסודס איכ הד תשש כלי פל מומנכדל
ס!3סו ש6ין לספוד לסמל פלי 1ומיי׳ נדגיי הרג המניה מוסים
חידד סי׳ •רדס ^ ניכר וצורסו פוכמס פלת שנפשה לשמש
בקרקס סיייש תה ליש בוופנסילסין בימינו מפשו מורק נס פ*פ
ל»1ש בכלי ^!בפאוס כרל וכיכ הרב הפניה בשויס דברי חיים
מיא ידד סי׳ מיד להבץ בדברי רב־טהדברי מייםשכ׳ פהמודס
שאם נפשה לשמש pרקע אז הד פליו דץ כלי ואץ מובלים
בכלים מיייש יבט הגאון בשדס כסב סיסר מידדסי׳ ק׳א כ׳
דאם נפשה ל^ פ*מ לקבפו ובס־פ אם ממוכר כפליון להסמסץ
שלרא להס-רו בשפת נקיץ המקיה או בודאי כשר לכסמלה אך כ׳
בסירוש בסנאי הוופננדל שצ׳׳ל גדול וטכר שנפשה כדמ לשמש
ג»ךקפ ולא כאוק שיץבסץ באמבסאוס של מרמצאוס סיייש ופייט
הדפס אביו הגאץ המסיס מד ואה באוסן הוומנסילי׳ן שביפיט
שנפש מפאייייןז ץ בסבטס א׳ לכל האמבסאוס נמצא יש לאסיר
נם לסייד המידס וכדברי רביט בשדס דברי מחם הנד להלן סה
ומיי׳ בגדולי סהרה נשיס ש 9ט מ סי׳ נרו בסנץ הוופנפ״ל
הייט בריא ושנקרא או בשדם קדסוטוס צל«ך־האן נגיל פמובר
®יי סממו שלא יוכל ^וממס למולם דאם יוכל לשומה או מקבל
מנס לשמש בקרקע מיייש ובשמלה
נממאה אסי׳ אם נמשה
שסחמיר ניה כ מד ס שציל לשפן
כדק צ׳ ובלחם נדק
שיעשה אומו נר׳מ לקבעו בקרקע ונם ק מנו בקביסוס גמיר שלא
יוכל לנסידט כדל ועי״ש עוד  vm aדאם יכמס ברוא של פסכס
באוסן זה עדץו פסי ממתא סל סן לסי שפל סיזב שא להדק
שחה סדאד בענץ שלא יסססן! ואיכא חשסא חחילה ערד ועיי׳
בשר׳ח אסרי אש חיויד סי׳ >רר זבשדח סהדים שיק חידד סי׳
פיימ־
נ*ד דמזא  teברול אם >*ס לאומן לסשסה

לקקע פיפיל להכשיר מי׳יש שלם ררט בשדם דברי חיים )יא
ירד סי׳ נדה ר שם לאסור הווענפילדן כאלו נם אם נמשו 9דמ
לשמש בקרקע רץ שכ׳ הצויב פהיס שציל געשה מסחלה רק
לשמש עם הקרקס ולא ססעא חס ידוע להל דבגסי D\6kns
הללו יש כמה אמבמאוח כלים ממש ונם בסס »1ק<  0סללו
ונסשס בהעאשי־ן והשפנים הפושים הסקקיס הרל סושים שיהיו
הסקקיס לפה שיצלימו ש להקרקס ש להאמגכ&וח והל בר דעס
יורע שאינם פכווטם ספיד ולסעפים כשפסקלקל ש מהסחס
טסניס בפקשו פקק של האפבפאוס ושל לא געשה חקא )שמש
סס הקרקע ושל מקבל פומאה והוי הודיס סמקוה סיי דבד
שפר^ טומאה שססול פרל בשרת ריח שי״ש מיד והנה בשדיו
מס־ס מירד סי׳ קליד כ׳ דווסננדיל צירש מוכיח פלת שפשה
סל מנס לשמש בקרקס פייש חה שט לסיניט דסא משספש רה
באמנסאיס שאינם קבועים ממש בקרקס «ם ההיא שם בשדס
פהרשים מיא ס״ ליד בשם סש מהשי אסאר חידד סי׳ n
הנה בפחכסיה לא דק דבאפס המהדי אכ^ד לא הסיר ; P 0
בפפשה שהי׳ הבחא נתונה בחץ הסי^ן בריסוק מקום סהפקיה
כדי לסתום הילוך המים וכו׳ אמנם כשהוומנס״ל «8ך הטקיה
הביא שם בפהריי אסאד בשם שו״ת זכרון מסן( סי׳ ״נ &שוד
מחיש אך בסי רייב פסידד בשדם מהדי אסאד ! » 0ויד
יהי׳
הוופנפ״ל גחנאי שיהי• נפשה פל פ8ז לקינש גקיקא
לו דס קירל פיי׳ש ומיי׳ בשרת פהרשיס נדא סי• קל  rשם מיד
שרצה סרב השואל לחוש לדברי השיח רס יצחק מ*ב מירד •V
ל דהיכא ש‘ aך להוציאו לסרקים לצירך סיקץ לא סיקרי הווסננשל
מחובר לקרקש ושהביא רש פסייב דכלים ^רץ של גיזכמו דצ
ספעא ושיב דמה וה דשרבא רבנן סליגי פלי׳ דדצ ויןייל כרבנן
ונס  pלחלק בץ הנישאים ע״יש שהעלה למזיר מוסנפדל ומיי׳
 n sבדבריו בשית פהרש׳ם רדג סי רכדס נדד השרויספ׳ץ בסין(
הסילוטת הקביסים ^קרקפ שהמירה  pמל מנס שימשוה ע־פ
לשמש בקרקס ויהי׳ גם צורתה משונה משש■ שרזיספץ ®הי׳ טהר
שאיט נפשה ואינה ראד׳ אלא להמקיה ונם יעשם כדג הסאלוטח
בטן של אבנים ובםץו השרזיץ(  c pשלון קפן של פץ מגי
בל׳ש מד׳ש בתשר׳ מידם סץ( ש קצ^ וסי׳ ס א משדד ובלבד
שלא מלו ספים לססקוה שא פסילץ של  pעכםיד עייש ועיי׳
בשרת אסרי יושר ודא ®׳ ציי שכ׳ להק! בסיזא פשופה של
נחל וכן ביוענעדל אם מ*בר נדי שאולס ונעשה כרס לקבעו
בקרקע ע״ש ,אמנם נסי נססשע המראה אצל סל כיגטס ו »׳
®ראס ה׳ מגע נלנגם להחמיר סיסט הדניי סיס שרע® לאסיר
מופנסיל^ בכל מנץ טץ שנמשו בהסאבריקעץ נם סל מטו לשפש
בהאפבמשת כרל ונמו שביאלט בפס׳י בשרת פנחס אלעג־ חלק
ר שדנ אורךיסדד ספקה מדב נ&סרס א ש שרהנ מקרס עד
®תקטה של וסע שסבא® שס הסמפם CD1׳ מ שטס
סהסגימו ע®
פהוגסדאקו וחמ» )^בחליח( פפאו
לוה ומשב אשד ביאג׳ סס  00סמג מ®םס דל)ואשה באמנתאד(
סל פס שאפגע  v wמומ9שי*ל בשסל לקוהמז בסמקוה והמס
VU

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף נ
)רעד()ער ה( ו מ ס כ ל
•תחי תשובה
זייילין כבם»ץי « rwtrק
 r tv wלבא לא סקרי זד.

נורסהם  w vסד.רה אלא »  n rד*םול
»*י דבר הסקבל •וסאדj .״ p jfl r

בח»ובח חיזס סוסר סיסן ו~ד שנדיל א• » iwpn־ז  rw vcר־ת בסיס־ דף
ירד בסידם עליז־ סדק והוא דל מזב ל*»כ  v m pודברו ד,נו*כ נכודם

ודבי ת שובה
פסו ביהוד בפשפמללורג פבור זה במאנריק נפראג וכי קס*ד ועיייש פוד בדבריט לפיל גשם פמדא ודד פה שכארכט פס
שהפאבריקארפ בהפאבריק כגדולה הלזו אפר להאומרם צאו ופשו
וופנפל׳ל לצורך המקוה ואפ*׳ אם יהי׳ מציאות לזה מי ייסר שפשה
כן אפו בפל כפאסד״ק שהוא ישראל כפו מומר הוא נאמן פל זה
חה בדור שאם האומנים הפושים במלאכה לא פשאו בהדיא בשביל
צורך פסובר לקרר,פ אך שפשו הבפשספגלורג באופן זה לא מהני
מידי דבפינן מהשבת האומנים כדאיתא ביזוספחא פ׳׳ח ומובא
ברפב׳ם ספיח דכלים דפבואר בהדיא דהכל תלוי במחשבת
האומן וכר ולא פוד אפי׳ פשו האומנים זה ביהוד לצורך לקובפו
בקרקס כיון שידוס דרכם כאין מישים כלי א׳ גפ*פ רק הרגה
לפאות ואלפים )במאשינס־ן שלהם( אך שי»1ב שא׳ מהם יהי׳
מסוגר לקרקס לא מכני כדא״ בתוספתא כנ׳׳ל וברפב׳׳ם •IT

דהלים הל׳ פ»ו אמר לאומן פשס לי של זוגים 6׳ לולה ו6׳

וא׳ לאוהלים שניהם
לי שהי מררצאות א׳ לשכיבה
מה פשה
מקבלים פד שיפרש ויאמר זה ל^ וזה לכך וגם אם פירשו
כאומנים פל א׳ א׳ סכם היינו זהו שיכד מסוגר לקרקס )אשר
כפפמ איט במציאות ולמה יפשו זאת וכלא יהי׳ אצלם כסוכא
ואפלולא כמוק( סי יימד שלא נתהלך אותו הוומנפיל בין הרבה
מאוד שלא נפשו פל מנת כך ביסוד והלא יש כאן פסול דאף
פכתיד הרלופה מאוד נאמנו ונמנים דבריו וכטל פרביט הדיס
דכיק מפסו בסתם גם לאפבסאות שאינם קבומים בב  pהקרקס
כר׳ פ־כ בודאי אין להקל מה ופיי׳ בשחת פרונת הבושם ס״ב
מירד סי׳ די פה ^(ריך בזה וכ׳ בתיך דבריו לבאר דרביט
כדברי סיים לא אס־ רק מטפס זה לבד שהגרזות האלו נמשים
גם לצורך שאר האמבפאית שתורת כלי סליהם ולא לקבפן בקרקס
דוקא ^א מיקר יסודו של הדס מפני ששניט בפ״ו דפקואוס
ולשי׳ הרמדם בפי׳ כמשניות מנדי מם 0א־י דלא סהני לי׳
סיגורו בא^ והגם שה׳ לפרש כתוספתא בדרך אסר פיס השש
מק כדה פפי׳׳ד כתוס׳ ירס ולא פכט ל^״ז גם אם נתסבר
לקרקס׳ גם ביאר שם )בסריגת כבושם( דאך שהי׳ כנחא הזו
כבר לפני גאון וגדול ד׳ל הארד שקדמומ להרג השואל גדס לא
לא כוי כמוציא לפז פל כראשונים רק מצוה ק הסובסר לתקן
ממתה וכס׳׳ש בלבוש יויד סי׳ קציס פייש ]ולמ׳׳ש לקמן בדיבור
הלז בדב ופי־׳׳ס פוד[׳ ופיי׳ בשו׳׳ת קול 'הTא )לכג־מ יהודאהל
פסאניק( הי׳ כיס מה שהאריך בדיני פר\ה בכזה כ» כציור שלו
שם באורך.
ו מי ש 3דולי פכרה ננ״ל שיש חשש בברזא של  pשאינה
מהודקת שיבואו אס*כ לTי סשש זוסלץ .הנה סזינא פפשה
רב וגדולי הדור שככו הסתימה בהוופננדל ^י האר־פ טפ*י או
פ״י סין מך פוב כזה שאיט מרקיב ולא  t oלידי סשש זחילה
כר׳ ,אמנם קצת פקפקו פל כוופנסי׳׳ל של גומיי מפני סשש דבר
הסקספ לשי׳ הדש כמובא בססי׳ נ׳ סס הנה פיי׳ בשויח
פהרש׳׳ם ת*א סי׳ ר שהאריך והפלה 0כ כיק תמידי דציבוד לא
מימני פ*ה אין דינם כפניים ואין הארוג וח^ים ^הס מקבלי׳
פומאה רק מ׳ פפסים פל ג׳ פפסים וגודל וסיגוי סה בודאי
אינו בהגופיי וופנפדל בשום מקום פיי*J :

בפה*י בפנודאופפ׳׳ימ מפסים ודאיות דבכדג במקוה ל*ש
מוציא לפז פל הראשונים אם מתקנים אותה לבמל הוופנסייל
שהי־ מקודם כיק שפח תהי׳ יותר פונה ונשירה לכתסלה לכל
הדיפות פיייש ופיי׳ לפיל ספי׳ ז׳ נדנדיט שם גדק רב קחב
לכדפו וגס בססי׳ ל*ו ]קפיב[ ולהלן בססי׳ ניא ]מסיק ד ס[:
)רעד( הטקבל סוטאד^ פיי׳ בשדם פנים מאירות ודג סי׳
נדב »־ דפותר לרצך אס הפקוה נקרקפיתה ובכתלי׳ נפסי
ברזל ונסשת ולסנרם במסמרות ני אק כפסים מקבלי׳ פופאה
מפני שכם טלמי כלי מחמת וסוד דנקנפו בקרקס פידש ורב
נשדת שנסוך ס׳ נTולי מהרה סי׳ נדו ומיי׳ נשו׳ת דבר שמואל
לפהדש אבוהב ד׳ל סי נדי נפקוה שבקרקפיחה קבוס סס נחשח
להמם המים בהיסק אש פחסתיו ר ג• :דאין פפם לפסלו ופיי*
בדברינו מזה לפיל ספי׳ ל׳ כדק קפ*ב וקנדה טיי׳׳ש אולם פל
זה דפתו נוסה בשדה שבסיך כגד׳ס ננ״ל להחפד חכו מיקרי
נפק תטר וגר תנור קיי׳ל דלא פהני פה שפסובר לקרקס ואפיג
דתטר של מתנת שחיברו לקרקס טהור ונפ׳׳ש כרפרם פ*מ אם
מירחו בסיס מזר לדין הניר של חרס וכף ובפרס אם נסמך נדג
לבינים דדינו נתטר ממש ולק גם אם ססיקין תחת הס^ן אין
לה^ בשום פרן פרל נגדש שם ופי״ נלחם ס*ק קציה וכן
בס׳ק פד ה נרש פי׳ד הגד׳ס.
או ל ם מיך ההלכה הרל נפסק של מתנות שי־צ® את הסקוה
)גם בלא הוסק האש מתחתיו כלל( פיי׳ נשרת רניט
דברי סייס ח*א ירד סי׳ מ׳׳ד בניתן המקוה שהוא מיוסד בפסים
^א יאבד המים ר לולי כססים הי׳ נתספס המים ולא נשאר
ט נשיפיר וה׳ פפי־ד הנרב תניינא ס״ קליז וחידס חיו׳׳ד סי׳
דד דבססובר לקרקס אין ט דק סורס כלי ואם נססו טדאי
פ״פ לקובפס בקרקס אז יש להתיר וסלסל וסיים  txדש לתוש
שנפשו פפיקרא לשם תליש פיג נכק הדבר להחזירם ולתקנם בשיטי
פסשה פיס לקבפו בקרקס וגם נ׳ בסיום דבמו ודל ובאמת אם
לא כל המקוה נתנסה נססים יש מקום לומר דהוי נמו •כלי
הוא במקוה והוא פקוה מבלפת מה שתמה הפסים ואז הוי
כסובל בתוך פקוה וציס 0ה לכן נלנדד נטל פכ«ל הדח ]והיינו
נרל שיתקנם בשינוי פפשה פ׳׳מ לקבפן בקרקס ואז לא יה״
סליהם מדאי תורת כלי ימותר[ • )ערה( המקבל טומאה .סיי׳
נשרת רמ׳׳ץ חירד סי׳ נ־ס פ״ד המקוה »1קורה ממפיק ומדרטס
של קורות הנבנים בקרקס ולממן נתנל לחממה יפ« סיבה מנסרים
ודופן א׳ מהתיבה ימשו פדרטת להפסיד את מגדרטס מההינס
פל מדרגות של בנק הקורות ובשולי התיבה פשו נקב גדול ונסתם
באבנים ל ^ ני הסיד נימוח במים ופוד פשו נקב גלול שיה״
מחובר למפיק שתחתיו ושלא בשמח סבילה סותמן אותו נבדזא
והשולים נתחברו לחיבה ט טפי הקיז שאין שיפור פר\ה בהסיבה
ממי המפיק ש«פפ למפלה »תסין ה«לייס ו^דין לפטל
בתחתית הפקוס פפפין וכשמי המקוה מתגנרי נמאים אס
התיבה למפלה מפס פל מדמות  m itoמהקורה• והגה סה
נמזסקו ושאלו בד׳ דברים (6 ,פימת שנתחברו ס«ליים בציד ברזל
ופשופי
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*תח• תשובה

באר דרמב
)עס( *נ מד .ג 0נ הנ-ח דלעיל נני הנקת הינקוש ר ע מודים »וקקץ
הנקנים נדנר המקנל נוומאה שנא נ* *לא ל  Jנ המק״ של* ינמי יאים
לשם *1יט מנ ד חילוק זה דה* נם נ*ן אימ עושה אל* של* תונו המים
עלעים ברךקנס נעיין בתשובת חתם םו»־ 0יםן רי׳א דדיה ם .1שנבלע

ור*־ לםםון־ עליו יד־נא ד ש a n 3םיםן ר~ח אזיורו סקיד * ל נד B“« w
דעשוח־ בנעית שפוט־ בקי־קע כי־לכד וון■ נגזיבו• בשולים ל הו מו BCB
תנדם ינקותי■ והכו־זא םנחושות אי יש לחיש בזי• םשום הריי■ בשהח־ ודשיב
דאק כזו■ שום חשש כי הברזא דלז אינו סקכל נדסאי• ד ש[  ) Iאו אי
סכין • rm nאבנים רסד לי בלוע בקו^קע או כאבנים נדוז שו חזיילוזן ניכרת

דרכי תשובה
ו»«פי כלי מססספק^וספופלוסוסףמוסמקוסבפסלסבפיקכמ׳ם
סס גש*פ ספי׳ >׳ .ופה השיג דהכא איט הווייסו כדי ספקבל
®פאה והנקב מ מוני אוסם מא כשפ^ג ופיייש »7־ .נ( לד
סרפמז וש־פ נשפי׳ 1׳ סה בפיק מהי׳ ודשי שימי בהשיבה
נקב נדיט ונם יהי• פופד פל גבי קרקפ ) i 5מ מ מקב מין
ליורוש אנגים וסיד ומ*ד כסיד ניפוס ואין  05רק }הדוח ונם
אינו פומד פיג הקידקפ בקביסוס רק נרג סדתוס פהקויוש
ספסמליס לקרקס — ופה השיב דנקבפו בארן לרל « ס םשימס
פדיגא כפו שניאל■ ן « רק למסרא 6ףכ ד בלרורוש אבנים בלבד
ונפרם מכא שנשן פשמלה סיד רכ רק נמפסס מלס כפק די
סיים נ( גסשסקו משמש שפ« השליבוש נחסן א׳ ממלנה והל
0פ 1ספסל רלפפמיס יושניס פליסם וגסנם פפודנס ובלבד שלא
יסבול ודג  — 3000ופ׳ז השיג וביאר נ ^ ?אמץ בד׳ הש*פ
לפיל סי׳ קציס והוא נמדס נדה דןו ס*ו אשה לא שפפוד פל
ר׳ס וספסל משום נוירש סרסצאוש ופסקי שס משום מפמפא
וכל וכיון שאין הסיס פוברים דדן■ הספסל דוקא ואינו כשפסל
שממיס רק למקום כלכ אין להמפיר.
ואדרבא סט׳נה וסיא
ד( נסשסק טק דלנממים לדן ספד■ סקוה בהששיש פסקוה
סהמפ״ן והאיץ מהד המינוי לשאונין שמלכה סיי הנקב להפוסקים
תם מסיק נפסל במ{יבה גאין נו נלסור פקוה — וגר! השיג
יושר פ» 0ינ ונסשס בבנק אמים ובסק*
וסאר כיון ייש
כמל גס גפים שבסיכה א ^י סשיפש הנחא אק סשש &וכ
כיק דש נק> כש»*נ מס נסשם בסיד וכל כרל ולצאת ״מ
הולסקיס דגם כמפיק נפיק מ*ס נדכ יש לתהר להשגיס שישאר
בהולכה נלפור מקוה קודם שישסכו מ»!ק פליהם ואייכ יסשמו
הגחא לסברה לספקיס או להשניס נלהי׳ במים שחש מלבה
שיסור מקוה כמן דנם סה  pלהססמז אם  pלט  pפמיק
3מרי ופייס נמייה גד ה כלופא דס»ןא וכו׳ דאשרי שכבר
^ ק ! ה מלבה וצריכק למשוסה משרש נכק למשוש פצהידס
נלפנל למ^ינוס כמפורים שהלם הנקראו מויספ*ן .ושימי להם
אסיוה ניד נס אסרי  5לקנ»ס למדרגוס  )0הקורוש וכשיצמרט
להנ^ש השליבוש ^ודרטש הסליוטש יהי׳ נקל לאיוש נידם בהנחל
מסליסס לא יהיו ממבריס לקו מלבה נמסר גדול רק סהאמק
יכסה אמס ימ^דס סלקס וסימו ראויים ^ומיס היסב
^וד^ אודכ סגלי מצאו המס סבידהס וסאוסניס יודפים לשקן
פל נכון ☆מס אוסם לבל ממל® »יל .ומה נלס ל0נן»!
קלס »ד נדנייו 9וי ההבנה סה לא אציס סס כיק שסיים סם
ס«50׳ ששסס סבמע של »אק ספל מ מ א ז*ל הספיר סה ביושר
בזנדים  Iteספס סטהגק  pו מן שננ»ט לפיל ספי׳ ל ]בדמיט
»ףק רב ו מ( »ה.ו)כמדומה( מזג מקומוס להסנדר כהרב

השניא סה ®כ םד  4צריכק לקהר לסשוי« פצסירס וכס׳ :
)רעו< מוסארו®.י׳ בשיש פהרנדפולג ®י דס כדי »3שכס
לסקוה פממק ד ® pלוטש של פשכוס  v m p oבקרקס אפגס
למס ®ץ ^כוס ו»מפס מלס !4רי הסיד ®כ ספכלדו
וואספלטסיי• )ליג®י( ®י לTפ מ« ®  0ילכו אספקןאטו
ממר® נמו ארגז קפן סל מסמן ו » סי פססיס ונמס P
דגדם הפסגלנלים ! itממכס פ6ין מס גילן קוס) וג6ומ מןןנ
ממי הצדדים בכל צד כבסהיי מיס בצד אי ^ום כמסגיים שם
הצימר »(רגז ובצד השני הולכים הפיס מהאדם מו׳ לק־ צוטד
להמקוה והפלס דאק פל הפ»  pבאוסן אלא שהמיס נאים
דלץ כלי הארס הס׳ ונם סשופי כלי סשכס מקבלים ®מאה ®כ
הוי ®ברים ופססיים דק כלי המקבל ®סאה וכיק שאק טפלים
מסם למקוה טא הץ כצינור הנקמ כלל ®כ כורה דהמר\ה
כמרה לכמולה ®יש ו»ד שם נשסד ®נ ®ד כפקוה בפיר
הלז שנת־פ ט נאפצפ המשכס כסילוטש הנאים לפקה טדמ
אס*כ ט אדוני הפיר הסמדו מעה בססי נקנים נגינה זה
כנגד זה והנרצע אק בטא כספמג וטון מהו כלי ו»משואטם
הפכרם ®ם לצרכם פ*נ לא רצה להשיר פספס זה הפקיה מס
הנקטס טק דאק פצ®סק לשסמג לד הסטצ ]פיי׳ לרן1ן סמי׳
ר® 3בייט ®ק רציא[ וביק דאק המים  c’Ppnיק הם שם
בהשיבה ®כ  pלאמר לכשסלה בודאי אמנם א® במנלו K
בלי עי»נ הנד* 5מהכלי מיל כלל א*צ להכריז מל פל בנעם
סטמם ®י* 0פפמי• ;
סעי׳ נ־א )יעזן ניקב דנ»ןווג®י׳ מ׳ גדס סדח כג*®
® ® !מפלה דאס כנקב אני טא כמיציא
פשקה צא נקרא זחילה מערס רק כ«ש נקב סכ־פ ממש
פשקה סיפמו כפדשה א דפניד ®ף ®ף זכו ®רך* זמלס
הניכרש  pבשמיו המים  pמקב פצפו ®ייש ופיי׳ נס׳ פקוה
פסדה )לכגאק פ«םס דל( ® ק*ל שגהספק סה ונם הנית
נציס לספפה דברי הנעולי מכרה »ז׳ ומיי׳ נקנון ®®יט
בסמי׳ זה ]®ק דס( ® 0בסם ®®י מיס ®ייס ) .רעח(אי
^עים בקרקע סעם סעם® ,י׳ גשרש טדש נימלא שניינא
שידר ®י קליז נמקה שמשייראים פן יהיו המים נ c®bכמט
פפפ מנקוה עד שלא ע ☆ שיפור מקוה »»• לרצן! אס ממןה
במורה ^!®ה וא®׳ ®® המקבל ®סאה כק של®פ ^ ה
כשידה אק זה פסה ®® המקבל »פאה ®ייש »®׳0®0 0
חידד ®׳ דד ט מאי מסן לסמוך סה ולפשוס הלכה ®®יו
®י׳ס ונם ספלה ®ק  rtד דאי׳ לוב« ®י*ש ) :רעט( C]p
םעם® .י׳ בנדק מ^דם בשם  D®01 5®0ומיי׳ נשדס נסע
®רק ®דד ®י ® ®ו מקוה בדינם לסמם שסלה מקוסיצואס
מדם

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף נא
)ר ם(למי
מתחי תשובה

ליכא לב־זו• ע׳» עור  *nsלבלבל בזה  *nanלעיל » ן tnp

 pvסדו[J

דרכי תשובה
המים ואסיכ סוסמק מקום כניסס המים ק הפפיין וסססיפה
במקום יציאה המים הוא בדבר המקמס וזולס זה הי׳ זומלק
והמלה דאין השש מל המקוה זו רכל ז5ק שנקב מוצא המים
פסוח לרפ  pמפיק פלה ואין מזיק הזחילה והמקוה
כ שי^ ונאמס רצה מפיקר הרין לצדד להסיר נם אם סוסם
החלה מקום כניסס המים אך פל זה פלפל פוד א  bבכה׳יג
בנירק השאלה הנז׳ בודאי כשר פיי׳־ש ונם בהשו׳ שלאורו
בסי׳ פ >
ו עו ד  wiבנפפ שורק בסי׳ פ׳ נשאל פיר רצפה אבנים שבמקוה
שאינם מהודקים יחדיו וזוחל שם לסמסיה המים וכי רודאי
אץ שום חשש רלא יהי׳ נרפ מאלו הי׳ מ׳ סאה מכונסים בבור
קרקפ בלי רצפה כלל אשר הוא כ ס בלי פקפוק כלל וזים.
ועיי•׳ בשרה דברי מלדאל ח״נ סי׳ ס׳ר פ  7הפקיה כמנוסיפץ
פיס שאובים במקוה פר שיהי׳ למפלה מן הפמר נבלמים
המים בפשך אתה שפוס וחוזר כבחסלה וכידופ שהמקופוס הסמוכים
להנהר או לפפיץ לא יוכל להיוס המים סמקוה נובה יוסר
מהנהר או ממיין והפלה דיש במקוה זו משש זוחלץ ואן{ אם
נאמר דהוי כמפק מ־מ הרי מוסיפין הרבה שאובין וברבו טפפץ
פל הזוסלץ איט פפהר אלא באשבורן ומיש בזה ראם נבלמים
בקרקפ מפס מפס כשר ראץ הזחילה ניכרס מ*פ הייט P
באץ הזחילה טכרס אבל בניר שנבלפים מים יוסר מניבה אמה
באתה שפוס ודאי ניכרס הזחילה פכסיר פייייש ) :רם( לפי שאץ
זחילתן ניכרת .פיי׳ בדבריט סה לפיל ספי׳ ב׳ ]סיק יינ ייר[
בשם הנדיט ופקיה מהרה מהו זחילה הניכרס  pלפיל בסמי׳ נ׳
]כדק פיר[ פשרס ביס שלפה ומיי׳ בשויס שואל ומשיב פהרורא
סליסאי סיב סי׳ כיז בסקוה שחסרו בור ובנאו במוך הבור בקרשים
כפו קאספח ויש בהקי־שים סדקים דש חשש שיוצאים המים
מבין הקרשים שאפס שלא נסנו שם חואר כראי לפלאוס בין
הקרשים ובין הכוסל דש משש זחילה ופיסק שם רפה שיורד מבין
הקרשים נקרא זחילה שאינה ניכרס רדמ אם יוכל לחברו יפה
שיהי׳ סמוך לכוסל ולהדקו יפה מ(ם תכל לססום בדבר שאיט
מקבל סומאה ודאי טוב ואם לא יוכל לססמו אן{ ברבר המקבל
טומאה ,ופיייש פוד בשו׳מ בחשו׳ הלז ראם יש ב׳ מקואוס נדולה
וקטנה והנחלה פמוקה ד אמוס והקטנה סמוקה ב׳ אמוס דש
חניהס נקב כשפופרס הטד והם זומלין רק שנשארו מ' סאה
שאינם זומלץ בפקוה הנחלה אם מציל ניכ להקטנה שסהי׳ כשירה
לד הפממי בסמי׳ ר,וכ׳ חהו בחר דאיט מציל להמקוה הקטנה
ודי שמקפיס אס פצמה ופיי׳׳ש פוד ב סס הנז׳ מב׳ מקואוס
שהקטנה מסנרולה רחוקה בפרך ב׳ אפוס והמים הולטם מזה לזה
כששוסכי׳ foמס מהם הולכים לשני׳ ואי אפס לרפס פאיזה מקום
אי למסה נארץ בסוך הקרקס או באפצט הכמלים וניסו ששסו
מים לפע ד אצבפוס לפקוה א׳ ולא ראו זחילה ניכרה למון
רק שהמים הי׳ נמים ונדים במוך הפקוה והפלה דאין סה כלל
משש זחילה הניכדס .ומיי׳ בשדס סשג*ץ ידא סי׳ ית לטח זחילה
שאינה טכרס ומטפקז מפס פפט שיש להקל והביאו להלכה
לממשה בשויס מ ס ס ם נרא שי׳ ב׳ אמנם אץ מאי לספוך
להקל למפשה ובפרס בפנץ ממור כז־ פ״ד מההדס )בפממזיה(

במקום שהוא מולק פל ההוראה הנהונה בישראל מיפוס מולם
פרבומיט הפוסקים נרולי פולס ז*ל א ס מפיהן אנו סיים טון
שררט  bהסיג הנ׳׳ל להקל טומר בכמה איסורים אחרים
חמורים וכמיש סה אאמדר בהקרפס דרכי משובה »^ק א׳
)בטסקא! צחכי; לפודפי( וכן אט בפניוסן בפידי בכמה רוכסי
בחיבורט ובחי׳ נימוקי ירד סי׳ גדו ואכמ׳ל ,ומיי׳ בדברי הרב
הנז׳ בשיח מההדס ס׳יב סי׳ נ״ס ובחלק ה׳ סי׳ טר שהאריך
נ׳יכ להקל סה וכן כסב בשיח שואל ומשיב מהחרא נ׳ סל
ב׳ סי׳ טז ובפהדורא ב׳ סלק ד סי׳ קע*מ שהאריך לכי
סמילה שאינה ניכדס מיי׳׳ש אמנם יראה המפיץ בפהרש*ם שם
כי אץ )יפסכידה( בדבריו דל יסוד להקל כ*כ חה הפיר מליו
כמי הפניה נכד המחבר גשרס מההדס מלק ה׳ שם ס א גי׳
נהא בדברי זקט סהי׳ג )פהרשים דל( טסיר פלפולו שם שבנס
להקל סה פיי״ש והפיקר בזה סיי׳ פ׳ש רטט בס׳ דברי חיים
בפסימה להל׳ מקואוס אוס יי׳ב ודל פקואוס שלט ראד להימדר
שלא תחילו המיס לפיוס יוצאים מצד זה ונכנסים פצר ז« סרא
ריש להחמיר לכממלה שמפייטס שלט אינם מפייטס גפורים
מברי מהרי׳׳ט דל ולפיכך פסול בהם הזחילה ונם ט לענפים
סוא מבס מ הנס וממאר בסושפמא מטאו הר״ש במקואוס ומביאו
טי ^ שאם טמן־ בנהר מססיז ונפסק ריט כמי ספציס או סי
נגאץ ולא כמפיץ דחס במקואוס שלט שפפיי הרוב כשמסר קמן
מקק גם הפר^ח ולפפפים לפס המום נצפסו סנטים *נססס
לאק ואס יטקה אז הפקוה לא ישיט כמיס במהרה ונראה מזה
שנצרט מטים ונפסקו מהפפיץ וודכ אז אץ ריט כמפיץ רק
כמי מננציס ואז פסחלה סידלה ומאץ יחוש לזה ולכן עב הדגר
שלא יהי׳ גשום פפם זוחל נם לפי*ר הטש דל דאס נמשך סנהר
פ״י ציטחס שלא כדרך מהלך מהר פסול ססילה וסטס דל כסב
להחמיר כדבריו ונם בבא מנהר נרי ציטרוס  Pלחוש למים
טפסים כמו שמיישינן בנסר רוע־ מזה דאפי׳ לרס יש למוש
לחד מיחז משוס רלהך רדחצא הא דמסיר לפסל בנהר סוא
משום מימה לים וקספרס ליכא מן דרך זסילס מהר פשא*כ מנקוס
שנמשכה ממנה בודאי פסולה אשי׳ לטס ונם טוסי־ יש לחוש
לרפס החיה דל בהשטסיז פל בפלי מפש שכ׳ שהמי גשמים
המה באו למון לכנהר ולדכ בפקוה עמשפס לדידי׳ ודאי פסול
וגם לדפס הראטד דל קאי בספיקא אם גא מפי נשמיס שהוא
קרוב או שמים סיאשוניס רויויס האמחנים ומספיקא להחמיר
כמבואר בבסלי מפש ולכן פסראוי לתהר שכל פקוה לא יהי׳ זוחל
כלל פכיל הטח ,ומיי׳ סוד בדהריו דל שם גס׳ רבה סיים ספי׳
ט דל«י׳ סי׳ זוחל למך מר או מפרס ופומד בעכו ואיט יוצא
לחיז נקרא «מל בשפם זמילמ למק פיייש ובדבחו בשד׳ס דברי
מים ידג ית־ ■סי׳ ם׳ו גפקוה שזוחל והיא מפי טספים וגם
שאוח וחצים לסמוך פל מה שמסוברס למפיין והפלה שהיא
עוולה ממס פוי־ש ומיי׳ פוד בדבריו גשדס דברי מים נדב
מת־ סי׳ ^ ניד מקוה שיש בה מפץ הטגס ויש בה מ׳ סאה
ומחזקח המיס למפה אבל לא לססלה מעי שהע^ה רחבה מאור
^ «׳י שיש בה מים הרבה אפמיג אץ מי ס עיפיס זרם
למפלה מהפגור ונדכ צריכץ לשמך למכה מים ש*ח כדי
לעטה

?
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הרבי תשובה
^נביה המיס 6נל 6יגס  opmהמיס ל»ול 9ל)| זי»ל לי<יז
מיהר הומילס סגמץ לסרס! סמול מהמ^ס מן נמוד
<6ט טפל הזסילס לק  n6fניהד ג0ממל ^ ;4סה במלו ר 0ממ1
>66ר סמיס נ»3ולה וכר ובלסוק מ»1ל0ץ נמו 6מה ממני סגגס
 pmaהמיס חוסל דלן 00
ססמגו  p63הו 6מסומס ס*כ
וסמלס  00ל6סור ללוב  p 160וסומילס פוסלס גוימבו אמי• למי
סמבלה  00צריכה מנילה 06לם מיייס ונם סוד  00גסדס ד מי
סיים סיב סיויד ס׳ צ*פ פ־ד המקוס נס0ס *חלק ורוצים לקברו
למפיין והוא מפן סין ס־ן פכי סי 0לסוס לזוסלין ומה סלויט
נלאה בפין מא רק מסמס שפים או איוה דבר מכסהו דס מס!
דאורייסא מ*כ אין להקל רק נפצה 0נ׳  00לממס סקנה באבטה
או בסנזינוס  pומצופים במק בדיל ואז יהי דיט כמו בונה
באבנים סל הגג שמובא בחרא למיל סמי׳  tפייס ונם ג«
סשדס דברי סייס מ*נ מיו׳ד סי׳ יןג ומיי׳ בסדס מהליי אסאד דל
סיתי סי׳ דרס בדין זמילה שאינה טכלס ומיי׳ סוד פדיז רביט ד״ס
5דא מירד נד׳ נדא ונדב פה שהחמיר סה מדינא נדיט זסילה
וכ׳ שאן שנסרס ביס אפרים הכשיר פקוה סנפסיס נדי ציטרוס

יפה ויוכל להיוס שנכח הסיס אלו לסלוס סד  opoידוה ודקי
רוב ססייטס  0K0 06bלהם סיס יו®■ סטבה השינגר סיסליס
לסלוס ® הספק פושכס בסורה הס שביס לל® סד שיססח
המיס בש 0ר טבס 0ידג« מכנז׳ד 0ייינ4
ו עיי׳ מ ר ס פהייא הלוי אימיעא )הגאון סלנוב דל( ס׳׳א סי•
ק׳ בז׳ה )  t bהשלישי אני בא פ־ד פ^ה שיש סיבה א•
גדולה סשויי׳ פס*י כדק וטקנה מולי׳ מיסוי לנפלה סהורס
כלי מפרו משולי פקוס גדולה פחזקס כסשרס שיסורי סיט מקום
וסל® אוסה לג׳ פקואוס ויש ניניהם שיפור לדבור פקואוס אס®
הנדס הולכים ומסור מיסת־ מקום הבאתס שנסד ורצה הלב
השואל מצד שני המקואוס הפחובריס אלי׳ שלא ינד׳ מייז P
זוחלק והימר ז » דמה שם פפט שהם ספוכיס לנהר ודפס מב
סססקים שאק סנהרוס מסהיים רק באשנוין רק סל זה ססן
להסיר מפני &יט זחילה הניכ® וכמבואר סה בססי׳ רא סיי״41
וסוד נמשו׳ פהר־י הלוי ^סיעא סר־ל סיב סי׳ רא נדבר מקום
אשר ^י בו ס סלולוס פאחדיהן ול^!ר נ ס ^ סדקים במליסה
זוחל הסיס פהמגןה לאחורי סנ^יבוה ול^!ר הבלן סאב וממלא

פממיין עומד ופחמס ני נימי הקיז נחרג המעיין  raלפרקוק מ־גס ססעיס פססקוס ואס ט סגצן טסן ^ צג) יסנב ג9מקן9
מור מם פי נמנים מכונסים הרבה ומשו ציטר מהבור לפסיק
וננשם נמשכים להמקור ונזמל ל®;] נדי סדקים והכשיר אוסס וגם
נשדס מזם סופר הסכים להלכה סס הביס אפרים סה פ״פ
נשו׳ס דברי סיים נס סי׳ גדא המג פל הניס אפרים ומיי׳ פוד
נשרס רניט דברי סיים ודא ירד סי׳ נדג נדד גיניס גדולה
סומדס בסדר ^ הקרקס וניקב ®פיס כדינא וממוניס בקרקס
ונסון הגיגיס ישאנון המים למוכה פפלוכדס ו ^ ם למוכה סיי
צימר פסכוס א® אינה פחיברס לקלקס ) מו שצייר שם צורסה(
והפלה דכיון שווסל ספים פן הפקוה לסון הצימר שיסברו לפסיין
הננגוך פפט ® 0udvב׳ אגסס ולדכ ® אס טמא שמוסרם
חיבור מיפ הרי Tופ שפסיק הסופד איט מסהר רק מקומו
ואס׳ פסיין פשוי כנדל המושך ניב איט מסהר פלא בדרן פכלם
א*כ מ סס מנילה שהוא זוחל סמל פסס ונם אס ימזרו ויסספוס
®סס סבילה נ*כ פסולה לרס טק דלא נקרא שם מיו ס דפמסלמו
הי׳ »ול מסם זוסלין ואמיכ נפסק הסינור נדנ פסולה פקוה
» סכמ׳׳ד רביט הדיח משו׳ פיי־נ^ וסיי׳ סוד בדיני זחילה כדברי
רנינו הדיח  x raסיא סי׳ נדז סיייש מיש להחפד סה וטיי'
מרס ניס שלפה סיב פיו׳׳ד סי׳ פיב אוס ד מיש סל שהפסיק צו
השואל אז משו׳ מק מה־ק פצאנז ס׳יד הזחילה כניל והפלה
להחמיר כדבריו לכסחלה אבל סל הסבר אין להרהר סכמ  rבסיום
החשו׳ פיייס
ודעה סיי׳ ®ו־ס אמד יושר חיא סי׳ קל״פנדד פקוה שסשו
®נז נקוב כדט והספידו הארגז בבור והנקב סממו בסיד
ו&דורוס ואידז ראו *®נלא הארט פיס שנגסו לסוט מנמיז P
השוליים לדסוס המקוה מו פסיק טנס ואודכ מלאו ה^ינז פיס
נדי מפירה מהנסר וכאשר סססד המר\ה  p » pיום סססר
מ רו אטדל ויומי מזה לא יזמר  efiאס יספוד ימים רבים אם
יש לחוש לפקוה « פמפם זוחלץ והנוב שלון לסבול במקוה זו
מיומה זוסלס ,אך נראה לפלאום פסקוה ספי הנהי »«ס ^ודל
מאשר היו ^ א ק סד הנה ונסינסויוס או יוסיס ואס לא יחסר
מסיפור וה ודאי ®אק לפסל » דהא אינם ותולה וכסי מ ר ^5
שסיבס הדבר שנחסר אגודל הוא מסמס שהמיס טבמיס מססס
^סקוה מבנסים ^ מן 0נדי סדקים שהין המ4ים לדפטס י א ^י
 uע*י הנקב סבשוליים ואן ! ciodrבצלויוס וסיד  4ט ססיסס

משיפור פ׳ סאה בכל זאס אסרי שממלא הרבה מ פי ס בלי ס®!
ירבו ^ ב י ס סל פי הפסיק ופוסל בהם זמילה ופלפל וה^ה
דהוי סמילה שאינה נמיס ופומר נדי•;^
ועיי■ מריס שואל ומשיב פהדורא סלימאי ס*א סי׳ קנדו נדד
ספקוה בחשש זוחליז  !towאנשים שראו בסיטהם שהיו
פבסבסיס יוצאים מצד השט שלא מגד האנס וב• שאק להאמין
^ייי דברי
סה לאנשים שאי® בני מורה ושפדמק פילסא למילתא
%9אל שהשיג סשובס הגאק פצאגז ]סונמו כנראה ^׳ פהמ«בוס
»ח הדנרי סיים הדל[ וסיים לפסול הפקוה סד שיוצ^כלהפיס
מאגם פיס ולראוס  ptoבאו הסיס לסקוס יאן שיש הוצאוס
וסיר^ חלילה להכשיר סה ואס יצאו הפיס טכל ל»«;י 0סל ^
סכפר הפקוה אם סוא בסוג פדל מויס וסיי׳  o x aשואל וכשיב
מהחרא מרינא רדד סי׳ קנדח נ ד ה n־  pאגב אימס מס
שמ^למי פק׳ ססשאפש וט׳ נפקוה אמי חובו פיפי׳ פנק
קרשים סקורוס והשוליים הנלמי נדבקים היסב סד שיס»׳ פפ »
יומי מפשרה סאים  b5יוס ואימן מושבה נסלס  pאשר לרכומס
לא יכיל פיפי׳ ושולי ®®ה לא יניסו סד ירכמי הבור יש הפסק
ניניהם  p oשליש אפה והפלה להסיר דלא מי^י זחילה הנימ־מ
סיי*ש וסיי׳ סוד מרס שואל ומשיב פהדויא רביסאה סיג סי׳
פיז נדד אשר בסביבה של  toזאלצנוריג אין להם מ^ה מסביב
ופד פהלךד׳וה׳ פרסאוס וזה מקרוב הקים שם א׳ ניחפרחצ^ס
לרפואה והוא  n oמפסיק טבפס פיס מלוחים ופרים וזומל לחון
סביב גדוסיו במורד ההר והמשך מימיו סל גני סילוטס של מ־סי
אדמה מסנד קדר סלולים פשט ראשים אל מוך מ« ® א׳ א®
סוא נממזיס הסר ומל מוסירס בנר ניס מפואר והבדיל אש
המפירה באמצס ®מל פאבניס מחוצסמ משמח האדמה סד תמס
קורס הביס ובאסצס טמל.הטח ריוח אשר מיבהפרובסה  ieפמכוה
סחל חלול ופמוח משט  otabמ«ן וגמחזק ®ה כדי שיסברו
פי
0סח 9רה הראשונה אצל הפסיק אשר
המיס
המסיק ספיד זוחלק ^ווצה אל מון הג«רם סשטס והוא סמי
פ^אוס זו אצל « אן הסמל מבדיל ביטהן וסחפירס הרל^«®
מ ^ ן ובהחפירה ה«י׳ ^ ן בס בחמק 9י מיס
נמשה
של מרס נחלה שנמיי®־ שם להסס המיס ^ ד ב יורדי׳ הסיס P
המרה ס*י » 3rאל מוך הנתןוה וסל צד ה »י ק ג מ » ב׳ צo<T

של

ידסת  mRipDר
) ^ ש ז ד ן ^ • »  » 0חי ל תז

דד 3י ת שובה
סל  braא£י & ta sc rS ttlc t e a t eל*ס  0לסנוי )למסג
 06הטילס ול»זתו ס ט סצילן־כינדי &לא יסדיסו המיססמליסי
פ־א « מ מל שם» גספירה י«#גס וסמד מ מי ה השני
גמוכים הם סמיפי »fwדה הדאשונס מיי להקל לססם ולססליןן
ו מ ס אשוי ישושד כי נסמלאש  t oצלכי׳  t6נסמ־ סדלס למכג
המזילה ו ט ס ש£ריכי׳ ^!0ליןו הסיס אז גשסמס מלס מפל
ס^להמזסיניה  pכסה ונסה שיסוד סקואוסולס^ו&ל כל CTT00006
א׳  v m aמיאעגה הוא מספנו דפי
וספזיה גק3מ ®c
א׳ ^(וי מי »CTW
הפפיין  f t oסמיד לסוכה ונ ק ט שם»5ד
זומלק סממי לסין גדג הסילון הזה ונמיים טוח־  mספידיה
השני׳ גקנפ סלון א• אמי מ ס ש!ריכין להסלין{ אגז סמים שאכזסי
החפירה הזאס בכלים»^י»ננליםשל השי־ ושופכים אס ספים ליויז נדב
סילק זה ולפפמים לא נשאר דק איזהשאה ואגדכ פוססין מילס מד
שממלא ספים נקיים ד צרכיהס זאסיכ נסגר מילה מראשוגס
והימירס פרוצפס באבנים סל קרקמיסה ^ל החפירה הראסנס אצל
סמסיי[ אשר רוחצים שסה בצ  pמדוצפס גנסריס אשר רק
פונירם ופסתידים זו אצל זו פל קדקסיסה פ*כ השאלה.
והנה סארין־ שם טי׳ס ונז־חק להסיר ו ר דלא ©י זוסלק כיון
snte־ שגאו לספקיס איק  pirnוהשיג פל רבינו בס׳ דברי סיים
שכי להספיד מה ]פייי לפיל בדברינו בשמיי זה סיק מיז[ ונם
כ׳ שם דלא סי פשול בשוסם פי הסלון בתר הסקבל סוסאה
כגק בדצס  t oכיסך לא פסלו בדמי ס פ ^ סופאס רק בדבר
ששהה ודצוש לסיוס שש תמיד לשגזום השדק וכיוצא » ם *וייס
וזיל ובגקז מנ ק לא סבינוסי אם סמי חצה שיסי׳ מקוה לפה לא
ירצה שהיהודס יק1ו כלים נקובים ישפכו הפיס ליין עם מ ה
פנינים אשר יוכל לפשוס סקנה בהכשר סכיל » מ מ דלבו מהסס
פוד בדבר ורצה שיכשירוה כראוי פסז השכים להסיר כשיצרפו פוד
נדול א׳ להיסרא פפני שרחוק הפקוה  M0ד ל< ה׳ *־סאוס כנוי.
ו עיי׳ ג«* 0שדה יהושפ סי׳ ייא נל׳ד ^ ה בסיוז רךק רישא
שזוחל הפקוה לפפמים לחוץ ד  ^ pק י ם המ הוא נפמ־

ממפיין ואןז שאק לנו  pפפיין בבירור להקל פפייד פהרי*פ
ודפיסי׳ ]פיי׳ בדברינו לפיל ספי׳ מ׳ כדק רפדו מדיז סס[ פ*פ
בכסג שזוחל ^נפלה משיפור סקיה פ׳כ הסרה והביא שם ספו׳
נהלים דל שהסכימו פמו ומיי׳ בשויס פהריי אשכנזי )להג׳
פזלאפסב דל( חיו׳׳ד שיי לח שהוא הי׳ מהפשיביס למ׳ מל
שדה יהושפ והסכים פמו להיסדא פיייש וכן בסיס חיים סל
שלט מי׳א סי־ נ׳ פן הפשיבים לסרב הנז׳ )בשדה יסושפ( להסידא
פיי״ש אן־ נדש בשדס שדה יהושס !  aהממס מ« 8שלא להוציא
לפז פל הראשונים שסבלו מקום הלזו  wאיט וכפו שביארנו
כבר בפזה־י מו*ס סנידא ידד ס׳ ד ולפיל בדברים בספי׳ נ׳
]סק רפ״נ[ וכן פול־ בדברים בכמה דוכס׳ ]פיי׳ לפיל ספי׳ ד כדק רב
קרוב לספי[ דלישנסקון מקיס חשש מוציא לפז סל הראשונים פיי®
ולן*י׳ בשדס פמק שאלה )למהיק מס־־ם פהאדיכססא^י דל(
חידד ס׳ נדס מי ה מאד צרין־ לחהר שלא יהי׳ זוחלץ אשי׳ פפס
דדן־ הנקב וכר לחה לדיסוח דאסי׳ הזוזלה מ ט מפס סוסלק
פיי־ש ופיי׳ בסיס אסרי  x vודא סי׳ קריז ו ס׳ >ףל שהפלה
דהיכא שהוא בודאי מקוה ולא נסיין יש לסירוס ולממיד כד׳
 xooהדברי חיים וביס ^פה  aבזחילה שאינה םכד 0פיייש:
^ ם ודא
)רםא( שאץ זחילתן נישרית .פיי׳ טו׳׳ס סיים
סי׳ ס־ג בדבר המקיס שפיפי* מגפים פסובה אולם סמי׳ לדן

. .

כלולים כספיר פדלה שהוא ונם לפסלה מפסלם לק להשלים
שיסוד סבילה מביאים פיס מנון( ינוסכיס לסוכה יום יום מפר
שבכדי ספוד הסיס ממלאק למוכה מסן* כשיפור סוס י ס ט
■יום יום ממנה וחש ^ ב השואל ^יין זוסלץ ופיז השיב בארובה
דאץ סאן גס חשש גסן סאה עפל סאה שאסלי סשין־ בכדק גדג
ל»0ולס •*J׳ סה מ־בריט שם כספיי כיד כדק קדיח[ עם לא
נטש זחילה כק  o nשנס ממיין הפוסד  otoמסרס לסוס
יטר מגשוסג׳ כספסו סזן שדתו לנ  0פ פו גובה נ׳ אפוס
וסגביהין המים עד נדי ד׳ אמוס שפפלא־ן ספוק* פפנףא פבלס
ופהלה המים סמהמיס סמן פיפוס פד ט לא םדס כי גאו אל
קדגנס פיכ יש להסיר ומיי׳ בשת* פפק שאלה )להגטיצ
ססריגספאסאליא דל( סיויד ס׳ רס מקוס  !0ממיין שאין מגהה
ודכ כש־פור הראוי לפבילס נשט )מיל( וצריפין לסנדל סיז עי ם
הרבה לסוכה ופייז כשספסס ^זוכה הפיס עבהו פשיפורס
או הנהר ובססכרח זויולץ מרם בסססיס
בנובהן פן
ספקט בחזרה דק־ נקבי הנגיסה ונסמפסים בחצי מפל*פ לפ p
ג׳ אצבפוס ונסססק אם ט נקרא טלה »יכד 0והפלס לסקל
דון שםדס בבידוד שזהו מחמס שנבלפים פסס מפס בקנקס ולא
מ ן טלה ונ )!6יז ס׳ סאה בלי ססרץ ופכיז סיים שזהו ל^בס
לא לפמשס פיייש ]יפיי׳ מסדינו בשוסק הקודם מנדב מסו[
וסיי׳ בשויס פין יצמן ס׳ כיב פדד פקוה שנמצא פיס פ מיז
לפקוס פל האנץ שיצ #פן המקוה יש סה מ»ן *יילץ וסלסל
בדי החודש ]המובא סה בסתיש[  pגדם־י מ ד ס מפיל צדקה
ס׳ ליס ]המובא ב»דש לפיל ס ק נ־( והפלס לדנא דאם ראו
בססנןה למפלס לא הי׳ דכר הטילה אי אומן שסבא א*צ לסור
לפסל אן פהיוס והלאה אין לפסל  xססקם ספקוס נלא
הסנט
יהי׳ זומלין כלל פדל פידש ומיי׳ בשויס פרזנס
מ*ב פידד סי׳ רי*א בפנץ מ באורך ו מ בסי׳ נ״ב פיייש ועיי׳
 0x3לגושי מרדכי מיויד ס׳ קל׳ו מי״ס ומיי׳ מ ר ח סגל
ננמיפים ח*ב סי׳ ס שבירר ניכ שיש לספון סדאי בשפהוחס סאיו
שספקיה מסמפסס כשני אצבפוס בסוךססל׳ס ואינו ניכר הטילה
אק אם אשש־־ למשוס ססגלה «!א יהי׳ שום מימוס מים נ ^
סדאי לפ« 0סצסידס מ״ ®

ועיי׳ !3רח  rwשורק וו*ד ס׳ סיו מיזזן המיןס שמגיס
שסמפיץ סיג ומים  coxכראוי והאגלויץ* יס׳ למפלה
גסה מקרקע ®נקיה  45צאלל דצא דרן הנקב לססאסלדק למס
הציון שיורמו מי השאסאק יסססוה שלא ינגסו סמים
פהסאסא׳ק דק־ סלון לסקוה דג גנובה  45צאלל
ס^־קמ ספקוה וד ®ב השואל מרוך לססום מוצא סמים מפס
סבילה נלא יהי■ זוחל דסי׳ אשבוק והגם *נמילא ט ח סימום
המים יססמו שלא יכנסו מים ^י ם ומוציא מים סמים לייז אבל
נסכילס צוננס מכל שישארו מקבים ססוסים אס צייכץ לסזסידו
לסנלן 0ם  0ס האבאיץ* ממס סבילה ^גנס או דסש לבלו שאיום
הנון  Itoישפס לזס וינימ קלקל .ושם האריך טלסל עגטן
לדברי פדן הדביי סייס הדללשמל סזוסלין אשי• אם נא פפפיץ
וסיים שצריכי׳ להזהיר לכטום סאסצוק* מפ ס סבילה אך )H
לחוש לפסל !לא יאפים' להבלן וסיס׳ בכלל לדם שופס בקל
פיי׳ בנד׳ס מי
הפודה בוס סיייש  ) :ד פ ב( זדיילחן
מיי)להגאון טל מסיג דל( סידז־ סי* קציס מיד >מןס שמימי*
מספפנדס כפו ב׳ או ג׳ אצטוס  toספלע זסיסס ק » ק
תנים

יורה דעה הלסת מהף»ית רא סעיף נא נב

יה

כיד תולה

י

) תונ(נ  : m yנבגר מדי( יהסא לערב מ ^ ה » ו ל )רמה( או ד מי עם סג^יה ב שד להכשירו ^
ששניהם חסרים ו ב א א מיכ םל הב שי תן ^־יך שיהא נסב שכיניהם רחב “)ס( כ ש םו « ת ה 1אד
) י « >״־*״

>*• BfKO
מים שאוביס צליןסיהיה כמד » ן נ ג• לונץ מיס פ 6מיס בדייל נססד׳ ״ (#

באד הימב
דלן שם ככ״ל » דו )מ־ל ודש » p*pסיג( ) :ס( jr » w s

» נ מ דן ודוקא מקום הפסול מדאזל״יוא אנל הפמל מודבנן

סגי בכשמר? בדלקמן

דרבי תשובה
תני ס ^ ס ר ל מרקו זלא מ5ל(ו שים נקג >ל דסו לסיוה זוסלין
והאריך וסמלה לססייה תיפת וסשמרסו ט פספס מוס המרמז נס״בשי
פיפי׳ ^ס מל יום סיייש וידי* מ ד ס כיס ילמק מע פידד סי• DC
נמשוייס אמנז בסוך חסידה 6׳ והאתז »נקג כדינו
>רד
והפיס נמשכיס אל »גה דדך צינור פפפיץ הספוך ולסמפיס
בנדש כסשי^נין מהפיס הרבה משק פהידבור ומוט וראו C
מיס לסוך הפקוה וכם• הנראה
כאשר מסק סיכוד סממיין
הפיס סנאנמיס יסאו פססס הארגז א ^ נסקבצו »גה p-n
סרצוס ונקגיס יסאו »נה ואן 1שלמיס אץ הזס־לה ניכמז אולי
כשיב« סשיס ססי׳ מיי 54טקדח והמלה טון שלנדפ אינו זוסל
יש
אץ לחוש מל להבא ובס יש נדס מי פה שטצר שם
למזיר 9די*ם  (x n ) :ניכרת מיי׳ מויס רטט דבט סייס
>דב מירד ס״ צ׳ג וכן הוא גשויח שידי  ox pלהגמההדק דל
סשד נדז לסי׳ י׳א וסיייש שב׳ שהסכיפו סנט לזה בפירו » ^ן
פמזאיז סדגליוס דל מאון בסל טר ארי׳ ימדא דל אבדק בראד
נדד מתולץ » מןס לפקוס והייט שספים זוסלץ לסוך סבור
 •6שספקו ^ס » י9דיס כשסושרס הטו וזוסליס פזס לזה והסיר
בדיס שאץ זה איסיי ^ ץ וכן בשיד סהרה שס וסלק פל »*פ
א^זרלגדא אל שאסדס שס כמירו גק׳ נראד ב9מןוה כזה ומיי׳
»ד מזה גפויס שידי נ מ ה הטל משו׳ ל*ש ממו׳ ס׳ מזה ופיי׳
בשרס טס יצסק )לסט פלסב רל( סע מירד סי׳ טס ששלשל
והפלה להלכה לפפשה דפט׳ש היכא ז ט מקואוס יש בהם בטא
פ׳ סאה ושוסכיס זה לזה שלא במקיס קנ מ ס הייט שסנקטס
גפקוס ששני ^ א ז ס פלאיס פיס יש להמד דרוג הפקואוס
מ!ז ס בפנץ זה סי״ש ופיי לקמן בדברינו ספי׳ טב ]כדק יש״ון
בדה וקלוס ספים ניש שוו מזה מד׳ הגמההדק זהנסס ושמלה
מיייש ופיי׳ בשרס ביס שלמה סיב פידד סי רא ׳ס־ש לכנאון
פסרשיק דל מיש לסלק גזה גץ אופן מפידס ט ספקואוס דאס
ט8ס א׳ לסס לשטהס ^ש סשש זוסלץ זה לזה ט סשש זוסלין
הוא  pבפסס סשטלה  v tc nכשהם שויס בגובה וכניל א b
גססשק בפס שצריטן לשסן סיס ^ בי ס להגביה לשי שפה פקוה
הקפן ממקום סנקטם ™סן »1ש  0ק ובכל מע וינמ נספפפ
טבה סנטם שבמקוה סקסן פד שבכמה שפוס ארדה נספפפו
הנדס שם סד שגובה א־ לשני המקואוס וזה לא ד5ל לסכמה דק׳
בדאד שהסיד הג*ן סהדשיק ג3ז בססכמס סגפנים הטל ט WJ
הי׳ לסולם גובה א׳ לשטהם כדס סיים מז לסקל הנם ט
ס^גל  ^ pכמיןס ט ספקול^ז שם איק פשיץ רק פי
ססציוס יש לדונם בכלל מפיץ ל ^! מסמש זוסלץ שמא רק סשק
סה פיי׳׳ש ונם בס«׳ ^אסיז סי׳ רב מס שם בסי מ ס ונ׳
פיייש ]ופיי בובריט לפיל סעי׳ פ׳ סיק יפיו ורמיז[.

והב׳ נ מ ס בברזא של  pונשסס בשפס פבילה והידבה נקבע
בבאר סי מפיץ פל סארן ומי הבאר פקישס ומפצגמ יסאו נמים
16פלס משיעור פד הנקב וכששושטן לסוכה פיס מפץ ושוסנדן
סברזא יזסל מפנה פד שיהי׳ «ה ואיא להפסין פד שיהי׳ שוס
שאז יהיו המים שסוסץ פשיסור זדס ולפסלה ספסר הנסבל ולק
פוכרמין לפטל בשפה שפרץ הפיס זוסלץ וא*כ יש סשש זוסלין
וכפיש בשויס אפר אש חידד סי סיב וב-וביי סרינא סיויד סי
קעיג וסל זה ד; הרב השיאל רייל דאין זה זוסלין טון דזומל
לאשבורן ולא פל הקרקפ וכטדס פשו־מ סשכיז מיג סי׳ ד׳ חומל
לסוך הביס וטסלי הביס פפכטם לא ^ רי זימל וכיש p o
והפלה הנ^ן מהרם שיק בסשר שס דאם סוששין לזומלץ כפן
דכבר נחבסל מכלי בנקב כמיצ-א רמץ פ*כ פדץ« שיהי פכוסס
טץ דהשכפס הרמביס ופוש־פ ואסרונים דל דסגי בנקב רמץ
אט׳ פכסץ אוהו אם הסיבה פ»בר בבנץ פיייש ] :ופיי׳ לפיל
סעי׳ ט נדק טה[:

סעי׳ ניב )ר®•( !  n rלערב פקת־.

<ו ד«• עם

ם « ה כשר .עייי בנחלי מהרה בנמל ^ ק
רדא »סספק אם פוי*־ ט מ ס ההשקה בשבס אס יש לדפוס זה
לכדש מוסקים דאסור לבמל איסור בשבס פיייש ובשפלה כדק
ציב שהעלה דפומר למרב זה בשבס פיייש סספפ ; )רםה( או
חפר  a sפקוד .כשד .עיי׳ בשרס קנאס סישרים בהשמפוס לשירי
פהדה סי׳ טס מיד הפקוס שאין בה פ׳ סאה ורצו לשבוס לה
סיקץ לסברה ספץ לבלר אמדס נדי סבור ככפיה וט׳ תיל מ ה
TTי אם זה התד^ן נכץ »די הדץ מימ איט נכון ט זה מפיל
 pלדפבד או  td'3שאץ ס משש מראיה פץ אבל לרבים הוי
ודאי סשש פדאיס עץ שיאמרו כי נמבלץ בססוח  resשאה
וב»ע ספטט ודאי ^יך למוש ללשז ולזוס ששסיס ט רט ש
דוברי שקר והאוסבים להפיל נמס בכשרש ופוד בסחוס מפיס מ
שאה טדאי לא יפלה זרס למפלה מפטרה פטל כס ומה
לפניד טדאי צריכץ למש לכסנ^ה לדברי רב האי נאק וצדיק דל
אך אם ל  p pסשובה ט אץ טדיט להוסץ« נזירוס מראיה פץ
פה ^א מנצאו בסלפוד ו«מןיס ראשיניס לאז הי׳ ק להוסץ*
דנים לפל^ז בכל לאו שבסורס פשני פ ^יס ה ^ הגם שנמסר
מסיה ]ופיי׳ מוס בדבריט לפיל סמי־ ס סיק טג[ ואכפיל׳ ועיייש
סוד pנאח סוסרים פה מ׳ אץ־ להמשך שיהי׳ בכפקוס ט מ
פ׳ סאה ופצה היפיצה לפשוס מרץ יוסר מד׳ פססיס וברןצס
הפקוס יהי׳ נמוך קצה וירד פמיןס גטס קצס לפקוס נפץ־ ואז
ימשך המיס מקל מסט וכיז אם אין בהפקוה טא האץ אבל
אס  pבה טא סאץ אז יוכל למגרה לפי הבאר וליש סה פוד
משש פראיס פץ סכפ׳ד סיי־ש »ד ) :י פו( וקלוח הסיס.
ו עיי׳ בשו׳ס מהי׳ס שייק סיויד סי ר׳ס מ1נץ פקוס »משס פיי׳ סש׳ פי נדה למלק פההדק דל ונמס( מנל ה ס׳ק ציד
נחלה טבפס פפפץ ופחפס סמק הצינץ שבס ^ור
סדבה נקובה בג׳ נקטם א׳ ממציא ממן ונמום  ptoנדד
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דרבי ת שובה
לא יכלו לסבול בחוק( פשו חסידה קסנה סמוך להנחלה ססש
ופשו לה סיבה גחצה פטקנח כהלכה וכנהוג וגס פשו נקב
בדופן המססיק נין הפקוה הנחלה לכקפנה או דליכא מחל נץ
הקפנה והגדולה רק החינה פצמה של הקפנה הנקבפח נאיז
היא בפנמה המחיצה שנין גדולה לקסנה ופ׳׳י הנקב נפחיצה
הננדלס יוצאץ הפיס ונפשכיס הפיס פכגחלה להקפנה ונמפלאיס
ולפפר־ם כשהפיס רניס נקפנה )והפיס שבגדולה נסוכיס( חחריס
הפיס מקפנה לנחלה ופפח פמרפדיס לססול אס המקוה הקפנה
כיץ שהמיס חחריס מפנה לגדולה פחפס ריבוי הפיס שבה או
פחפס הפנילה שפונלץ בה יש לה דין זוחלץ והשיב שאץ כאן
ניס מימוש כלל דנא נחשב זוחלין רק אס הזחילה יוצאס סיג
קדקפ נא לחון־ פחיצוס לחזור ולהסאסן( יחד-וכר פיי־ש ובשפלה
שס השיג פניו יג׳ דהדץ פס הפפרפחס פייי׳ש ]ופיי׳ לפיל
נדנריט ספי׳ נ*א ס*ק רפ*ג פזה[ ופיי׳ בשו״ח קנאס סוסריס
ה»נפה לשירי פהרה להג׳ פהרשיק הרל סי׳ נ*נ פ׳׳ד סקוה
אשר כל בני הפיר היו  o'bwבה מאז ומקדם ומקרוב בא חכס
א׳ ואסרה לסי שבצד הפקוה  pבאר וכוסל פאנניס וסד פססיק
 pהרקוה להבאר ופי הסקוה ננוהיס יוסד פסי הבאר אשר
נצTה ונחלק הפליון פכוסל זה מקום אשר פי הפקוה לנדה
פניפין ופי כבאר אין פגיפץ שם נראה פבמך נסוך הבאר שפי
הפקוה נסשפיס יוצאים דרך נקבים שנכוסל הזה וטסלים לסוך
הבאר גם בכל יוס סס פפילץ לסוך הפקוה ההוא פיס חפים
גס נפ׳ש ז ח־י ס ס מן » ד ח] מ  0ה מ1ה[לכסקרלופול1ניססלראנ 0
פיס צונטם והפיס מדדים גוק־ הנ ^ה וסדאי שבצירץ( כפה ימים
יסרבו הטפסים השאורס פל הפיס החיים י ח ס ד המדא ספי׳
יא דגם ברוב שאו^ איט מסהר ^א באשגורן והפקוה הזאס
כנד יצאה מגדר אשנורן פ*י זנילסה פן הנקנים שבכוחל כפנואר
נזה נש*פ ספי׳ פ׳ פ*כ אסרה החכם הדל וסלסל הרנה נזה
והפלה להחמיר לפפ!  0לפוסלה כהוראה החכם הנז׳ ופיי׳ נשיח
רירא )נהג׳ פסאקש( סי׳ ס*ו סיד פקוה הסמוכה ופסונרח פ׳׳י
נרזא לבאי שנונס נו פיס חיים ואס Pס^ הנרזא נשפס
הסבילה זוחל פי הפקוס לבאר אשר פמיו נפוטס
והפלה דגאשר הפי^ה הוא גבוה מהבאר הדל נדכ לא הוי
זוחלין סא פיחב פקואוח דניכר פיייש סוד וסיי׳ לפיל
נדנריט ספי׳ גיא ]ס״ק רס*נ[ פד׳ שיח ביס יצחק סה
ופיי׳ נשרה מהריי אסאד מירד סי׳ ריב פ׳׳דפקוה הסמוכה
לבאר מים חיים ופפנו היו גוזלים פיי ברזא לסוך הפקוה וכפס
הרגיש הרב )השואל( שהפקוס פחמיס פ״י׳ ופס׳י הרוב פי
הפקוה גנוכים יוסר פיי הפיס חמץ ששוסכץ לסוכה פד ש«חל
מחוך כפקיה לסוך הבאר וכשניקו הפקוה נסנרר שבץ דבקי
הנ x־ם למפלה סמוך לשימור פקוה ^לה רכרס נין הדבקים
שלא כעד פיפי הבאר א*כ ססולס למבול בה והשואל פלה וגסססק
א( אס שסיר דפי לפטס הזחילה ההוא לקנוס !  p aדניקס
מסרים פסי נחומז פ*י מספרי* נ( אם סוי פקוס גנוה יוסר
מהבאר נאוסן שכרי סתיחח הנחא רוחב כשסה׳׳נ 1מל פהפקוה
להנאר דרך שם לא 4כסס לן סחילה טון שהוא מחובר להפפיץ
ואולי נם אם הסקוס מסירה מס׳ סאה וסיי הבאר יהי׳ פ׳ סאה
פ מי זה החיטר למפיץ פ*‘ הברזא כספהיג השמח הזחילה כרב

השאלה והפלה דבזמילה פהפקוה גנוה פרי נרזא כשסה׳׳נ פ־יפפלה
לפסה זחילה זו לא סמי לכ10יס פ׳ סאה נפקוה וגס השיב שם
אודוס הפסין להספיד הזחילה יש חשש אס סמלס פשייסן לקנסן
בקרקס פ־כ פוב לפשוס בטיס מזק שקוחן קרס נמצא טד אופן
הקדר לסחוס ס הסדקים פלא יהי׳ זוחל כלל וסוד פה שחשש
כשואל שם שיש נקטם שהם כפו טח קיטל ואולי לא נפשו פדי
רקמן והפלה שיש לסמוך פל רוב המצוק אצל פקוה ופושץ כדי
להכשירה מ־ןיאין הן וטדאי נטשה לכחחלה כהלכחה ונס סה סי׳
מקב כשפסנ ונרטח כשנים נרי למלומיח המים נחסשם ^ קי
הסך סביב או פ*י סיבה אחרח ופחה משו מקב כפו פסח סל
פסח פרונט כפ״ש נח׳ אפרי אש מ־רד סי׳ פ*ס פי«ש ג
) רפז( הטינ^פיי׳ בשרח פפק שאלה)למנרצ פהארניססאסאליא
דל( חידד סי׳ דו פיד שפשו פקוה פלמנה סמוך לפקוה שספוקה
מנ ה יש בה מפיץ ושוסכין מבאר לפקוה חמהונה הרבה שאובים
פד שנחפלאה ונכנסו המים פדי נקב לפי\ה הפליונה אך הש^טם
שמפכים לכחמחונה כשפיפדים קצח זפן נמ«ים וננלפים כרנה ומששו
0ה לג׳ משטח .א( דפח הפחמיטס שנמ׳ך ס*ק מ־א.
נ( להפמפירים שבשיך ס׳׳ק קי־ט ג( לנדש הפשכטח מקב
נפפייטח שסמוכים לנ ^ יש פליכם  pפיץה א*כ אץ פסכרין
השאוטם כשהם זומלץ .והשיב וט דמה לחשש מ׳ א׳׳צ לזה
חופרח הפשכטח יסקב אלא גם אס נאמר חה הי דץ פ ס ק
 pמשש זה דמה נט*ח מפיל צדקה סי׳ ^ס הפלה דהיכא דפמפח
ניאח אדם לסקוס ענסיס הסיס ומזרים לסצינור וממס ממ^ין
סופד טנד ץ פפיין פליו שאיט מסהר ®חלץ סיייש וכנה נזה אן(
דהוי פפ ק טנס לפקוה  troכשפניס פד שימור טבהו נפקוה
שאין טנט יומר טב נפשה פצס המפיץ מפד דאיט טנס יוחר
יש לו דין פפיץ סופד שאין פט® נזומלץ לסיפש*כ הפנדל
צדקה וא־כ י־ל דנם הוא איט מסהר אח השאו  pכשהן זוחלין
כפו כן דין מפיין טופד דדין פסיין מפד טה לפקוה לפק
לפהר נאשנורן וט׳ וסלסל שם מס ולבטן( הפלס להי^א ^ סן
טצאו מידי סששוח פסי׳ד הסלוגחוח פחכפי וגדולי הדור דל פ*ד
כפקוה רויג׳ו וכמובא נשיח גינח וורדים סססרח• והפיאה
נפטח סיי ששאבו בכלי נקוב דרך ^טר ^ ט כלי ומשם Ha
לפקוה וספס המחירים אוסה ט פטם ד ^ונ ס יש ט חשטה
א( פטם שאינה פ׳׳י כלי ,נ( פטם ססיסס ידי אדם וכאן שהכלי
ניקב אין ס פטם ^ נ ה נדי כלי ופטם חסיסח ידי אדם כק
ששפט להציטר רטק הרבה פן הפקוה שכבד כלה כמנגרא
וכפמאר בארס סי׳ קלס א״כ ליכא כאן נם סמל זה .וה*סלים
שם סברו כיון דנססלו כנר כדי חסיסס ידי אדם לא פ מי סה
דגם הטסליס )נפקוה דק׳ חויניו( זדו סס חדא דהרי  Pסאן
לומר דכבר נסהרו המזכק בהסיסס ידי אדם נהפפיין מ מו ם
זוחל ומד דכאן שבאו מקודם למפיץ אמיץה החמחוגה ובמים
פ׳׳ג מיס זהו מחסן א*כ פפילא כנר גפסק הססיסס  'Tאדם
לכל כיק דכבר גחו כדג פיס וטחה כשבאו לפקוה ^>1ה איגו
^ לספלזגה ממלא ^א
רק מצד שנספלאו בגובהן ובאו כרי
הפיסח אדם .וב׳ מד הימר סם כסייד מודד )הססרדי( סדל
להכטר הסקוה חוי « פמפם אסר ומא דכק דמי מי >  9ב
ויודד

לרה דעוי ,הלמת  m p oרא סעיף נב

לו ביי

הכשר אפילו רגע)רפח( נשאי•)לי( לעילם )סא( בדג שרו אפילו CXX) DC D
שנתערב הפסול
גש־ום הנקב אודכ ®כל שיעמוד כשפופרת הנ אד סמעמי)רפ ם( ״אפילו דבר שהוא ?ימ ”ם
* qj,יה מ ונ-בהיירס
)רצ( מבריות המים “ ספק אם הנהב רחב כשפופרת הנ אד אם לאי פסיל
 cc cטסגה
» ״
י
.
י ש שם )לח( נסכים דכדם הרבה )רצב( מצמרפין לכ שפומי ת הנאד אם המקוה האחד ייופרש פם המם
שלם והשני הסר  :הגה )רצב( ופומר למסור סקוה בצד הנהר ולסבול בה א*׳ס שאין בה ס׳ סאה דסא
»דקי רנינההיא

מן התולה  %הפמינ’ נפיג ממופות  otaיאניה »מ»ה הי פ״ו ומקואות מדדה והתינה ונו■ אס היה  pcוכו׳
באר הי»ב

פתחי תשובה

)פא( נהכשל נתב לנינו ילותם סנשחפקו המפלסים אם טאר )לז< לעולם כהכשו־ו .נעכו־יס שנסתסקי ד»«יעים כו יעיק בהסבות נודע
סרג
השאול נהכסרו או כיק סנסתם הנקנ סחר צפהוצו כנהתלה וטוב להחמיל ביהוד* תגי״נא ם*םן קגדא »תםד נדד האוסי-ס שתיי  pד -דיא 6םש כפו
n־ pש^ביא הםתבו־ בסעיף ניד ודיא דבר■ הספידש ב מ ס־ םק**ה פ ו ם״נ
לכתחלה ו » נ הנ*ס דאץ בכללתנשל זה אס עילג מקוה האסל עם השצם
הוא סהל נפנינו תה מועיל לו שהיה מעולב יהד•  Wבודאי כשעא דסובלים ויבא  a reח.־יי ד& ם לםקיסן ואאיד ביק
כיון שנשסם הנקב הרי
כחסלה עם השנם )כיון שהואעכשיו חסר( וכ־נ מהרנדל וכ־מ נתפונס שוע כש^ ם * נשאר בהכשרו והראיש לסד הרץ דזד  areעישן > .לח« נקבאם
דקים כו־ .עיץ בשרת  mםי 8ן ם■ שחולק על וד עיש נ .ם □ם•־ לס ש•
שרד אות ר*ו הארץ• לחלוק ע״ז וכתב שם שפעשד כוו כבר דיה בעירו של כבוד פורנו הרב היסעי סרד סשולם פ-בו ש הל־ זיל בסקזד דעיסדת
בבד הנהר דדוע כודאי שהפים שבפקוד נובעים פועהר ההוא כי חפיר שוה טבד פי הנהר תוכה פי הפקוד ו ם * ודרע שדהמי בו לתקנו■ ודיו
פוייקים הפיס פפנה כבל בוקר כוי לעשות פלאכתם שם והפיס דיו נובעים לד פהסזר כל דיום ועייו לא דיד כערב בתובד עד־ץ פיס ווהנו הבפי ע־ויו
להתיר לסבול בתוכה עיפ דש־ע וועהת ר ם* שכטק והוא ויל אפר דבא הדבר באיסח־ שלא לסבול ס־ כיי שאץ כה פיס יאפי בדיעבו■ לא עלתה
לוי פבילד ופבאו■ שם שספול הפקוד רואת הוא פארבעד פעפים .א כי דים של הפת־כי אף שהביאו הכי ורפיא דוב דפיסקש פליני עליד -ב■ בי
הפרויכי לפעגדו־ דפפק דפעץ פפהי• בכיש פשאיב לדיוץ אץ פקום לדין ווי .נ׳ דאפילו הרנדא שהבא  pוד דהפרדכי בספיך לנהוי .התסיי .בו יעא•

דרכי תשובה
דורד בנצוק מסבלי לבור איד ספולם לא נפשו שאוביץ סשום
דהס סמוברים פ*י המצוק והוא כד׳ הסויז סה בסיק פ׳ וסלסל
סוד סס וסיים לנסוס להכשיר במיג סיי־ש ונס בסי׳ ניז שלאחריו
 5מ] .ומיי׳ לפיל בדברינו ססי■ ד* ס*ק לע נרד הסקוס בחועיו
הנז׳[
ועיי׳ למיל ספי׳ י׳ מץ■  pTל׳ לסנין אס יצ^ דרך נמיקלספלה
סשיפור סקוה ומיי׳ סיש סה בשרס הרי בשפיס פודח סי׳
קל־א כשלא ;ר^ :כשפוהינ בין ב׳ הפקזאוס ודרך הסדקים הפיס
באים ומחרים כיון שהוא לפסלה סשיסור פקוס ומ׳ דפנות סס
מיךקזתז הפקוה בסצפומס סאדך והפלה בפלפול להסד פיי׳׳ש
וגם בסי׳ קמב בלאמרע פזה ופיי׳ בנדית סTב דברים מיתי סי׳
קרב נרד מקיה שבאי לה סיס מן הבאי והפיס סמפפסיס
ססצמם אסנש נשאר חפיר פ׳ שאה ויוחד אס אפשר למקן נדי
הפשכס סיס שאו^ כדי שיהי׳ ניבה זרת לסמלה ססבורה
לסבילה והפלה דסספם זומלץ יש להקל בכה׳ג פיריש:
) ר ס ח( נשז»־ לעולם בתכשיץ ,זה פשק סק להלכה כהרא־ש
בסשו׳ אבל רבים ירומס ס»םק סה ככדש הנדך ומובא בבאס׳ס
סה שסוב להחסיר לכסמלה ומיי׳ בסיז׳ש מיש סהנורי ופיי׳
מי ס ביח אעייס חידד סי׳ רג ובנהלי סהרה בשרס שבסוכו
שי׳ י׳ מה שהשיג פל הראיש סס ובשפלה כדק צ־ה ופיר בשי׳׳ה
תסס סופד חידד סי׳ רי׳׳ב שר׳ שליח סאן דמש לממיר כד׳ מדך
גזה וק פשה ספשה להקל נדם גמלי ההר בפיב פיי־ש ובשרת
משברי יס סי* י׳ד שהאריך וספלס ניד להקל כד הסדי ולחס״ס
מיל דאין להחסיר כמדך סס פייש ומיי׳ ס׳׳ש סס בס׳ פרך
נדי סל היויר בססי׳ זה זפיי' בשדח משד לאברהם )להגמדא
ח^סים זיל( קסא סי׳ ס׳ג בדה והמיס וכו׳ פיד אשי רצו
לקמס קאססי*ן ולנקוב ספסיב ולסשוס לו ססימס »ז בכדי
נזוכל לסמם אס סמ^ס בימי הססיו וה ^ :בראיוס לסממיד כד׳
סשוך סה כיון דהוא ס מ ם חוזר להיוס bי ^ פ ונדד א־ז
לסשיר כשהנקב ססוס בשפם פסלה פיי׳׳נב ) ר ם (13אמילו דג ר
>זדוייוון ה ם ^ מיי׳ מאזן מסרשיא פל סיי׳ד ד חילנא שכ*

להשיב לחנם א׳ דאק זה כבדייח דלפיל ספי׳ לע דהתם יצירסם
פן הפיס »נש והכא סיירי ביציתזס סהרקק וגדלים במים פיינ3
מיי׳ מ ד ס גבא סיק ס׳׳ד דאוחן הדברים
)רצ( סבריזת
שפושין מק סקוס לכחחלה עון שלג וכפור ספפסין ורש גליד
לפיכך צויך להשגיח גיסי הקור שמיל הנקב להסמפס פ׳׳י קרח
דאז בסלה סהשקה וכן סיס ק־ שססדבק במלל מקב אן 1נמייט
כפים סיס פפסס סרל וק הביאו bס  cכדק ר״א) :רצא(אם
יש נקבים דקים הרבה ם*טרפ־ם .פיי׳ בסתיש ^ ק ליח בשס
המכס צבי שחילק סל וס ומיין מ ה ס גבא נדק ס׳׳ה שכ׳ נ*כ
שאין לסמוך פל זס לצרן( מקבים דקים כשפשיק מקוה משר
לסקיה שלם אבל להשיק שאוב לשאינו שאוב סה יש לכמון■ להקל
סרל וסיי׳ בסי פלמשי סכרה ובאר מיס סייס בשי׳ זה הפי׳
ציג מלבושי סהרה שיק ז׳ שהרבה להשיב והארץ לסלסל ולהשיג
פל דברי המכס צר הנז׳ והפלה להכשיר בדיפבד ובסדפ כבכנד
סבלו שם נשיס לצקז הנקרש קפניס א»׳ אס אין בא׳ סהס כשסה׳׳ג
סיי׳ש ופיי׳ בשרת אפרי אש מירד סי׳ סיב שדממו להחסיר כד׳ החכיצ
לפנק צ ^ הנקבים דקש פיייש ומיי׳ גשרח רפי׳ז חיר׳ד כד׳ ס׳
שהרבה לסלסל ס  rהמכ׳׳צ סה והפלה דבמיץם שאין רק משש דרמן אז
ס להקל גם עד החרצ ולצרן( מק ר ם הקפניס סשא־׳כ בסקוס שיש
משש דאוריי׳ אז יש למוש לד׳ המרצ בזה פיייש ]וסיי׳ בדברינו
לפיל ספי׳ ד כדק רה מפי׳ ס׳ ס׳׳ק נדב ולהלן שיק רציד(:
)רצב( ם»*רפי« מיי׳ בשדח «רי סהרה לממכרשיק דל
מש׳ ר ח לסי׳ דא נדד סקואוס שלנו הפשויים מסורים ססוכיס
לנהר או למפיק וכגובה מהר ק נובה הפקוס באופן שניכר W
שהסים באיה ממסר והספיק פכמץארסא טלה  •im oסמלמלי
והנה דסס הרסיא סה תקבים סצסרפיס לשפיה ולא בפיק ס׳
סאה אסנם המ 0צ יילק וסובא ג»דש סס וגדמ״נו )בסרק
לפנק שיסו& בג׳ לוגק סיס נצצמיס סהני ה»ןה
הקחם(
בכל שהוא וסמלס להיסרא סייש):רצג( ושותר לו » ד
טקוה מ ד מ ה ר .פיי׳ בלבוש שרד מזי׳ דנים  T14ג0ו«
שהי׳ ממשה בסקוה הפוסדש  lioמהר סמוך לנהר והמיס
נ«»ךה

״י״יי•

יורדו דעה הלכות מקואות רא סעיף נב נג נד

ו6ם ח «ן הסלחולים שמיהם שהמיס »&ין  Pמהר ת ך
ק > 0Dר)1ד> 1ארפא וולסולי ממסלמלס והואיל והוא ספון ) »(
שניהס הסריס אין
המלמול דהייט »קנים מןים ^nj־( Pהוי מסד )מרדכי ה*נ 3שס ראנייה( יאבל
ר״י  00נפזספות הנקביס הדקיס מצמרפיס לכ שפומית הנאד )וידה אס מלק מקוה בסל או שק )רצד( אם אץ
נג יהבא להבשיר מקוה שאוב מפקוה שלס שאינו שאוב אעיגו
שימור פקוה נצי א■
 00Dסספס ל' 0
W

שאינו מ שי ^ )רצה( אלא כש^רה בשד ו ^ ל ו אין מי ההשקה רואין » י האדר :

הגה ודוקא נפסול שאובה שהיא פדרבק אגל גססול דאודייסא במינן כבפוסרס מאד )ס׳ה ור־ש במקו^וז( כפו
״ייי’״® י״* שנסבאר ואפילו נפסול שאונה )רצוי( ) Pסג( מולנה )מוי־ והיאיס( >ל״< יק י אי להייי״ • נד ״כותל שבין
 *■» Vשני מקואות שנסדק מצד זה לצד ״־ .אפילו כל שהוא )פד( לשתי ) ר צ (rמצטרף לערב
ונפי פי•
חלפג״ס וסי־ש יסיאיש שפי׳ לשפי ביו » ופי׳ לע» פלפמנס למפה

מתחי תשיבה

באד היסב

אועא סשוך נדב עד ^ד .חלחו? נראה יעממז ודבר זד ,הוא רחוק טטיפייז
דאנדיו פקוד .דרדפח־וע שנובע םהנדד כי ran־ שוה בנובד .א ד יעהר פיס
לא פהני .מיי ד שיהיד .נראה לעיגי ט חק א לא »י .שפושל כפכל ולא פהני
 n r rכלי ראיד .י«רכ פקוד .הבנדד .פפ חיס ת של  c n aאו אכלים והמים
נובעים ביניהם ופ  p« ccrmnהחלושל נראה ואפילו בחפידד ,נרידא דיי ק
הרבו■  jr»rw aד• כי בם סל דיכא דשדי ל פ ס ל כפיפה  « bפאד לא
י ^ ש לנדל פעיןי « פו*ד
נפפר אלא לקפן ולא לאהש סהם ע כויי
■שלםפידבשם השו«וםשכנווו יעקב 1נ > ל «  p iראוי להורוו^ נעיין
בתשובה חהם סופר כדם ר״ז שב• לד.רכ דשואל ודל אך ם־ש שבעונה אחה
 •r rסי נשסים ובאירן -כו לו » פ כ שיובלו ל ח ם « יססהמפ כותהו להש יק!■
עיי נקב בשפיר ועה אם הנקב מהוה הסיד  amנושקים הדז  Pפ ק » ק אך
 pornov3הנג{  Tvtn 3כסהו^קו  v npvמר^ו וזיאנעדז O'dVHPPi
 9 *19ס*ק » r sר  (av 9נדס כיון  a t t iw w n n rrrreוהרבר *1PD9

שיירש ודניים פםפים הם ערל הש״ן )פב( לנהר .והיס אצל ה»ק«
שלם נכדי שאנז יזאץ פהלפזל אנל נשפזפר נקפזן זה לזה נ׳ או נ׳
ספייזש שכולם י מיי ס ואץ נא׳ פסם ע׳ קאס אנרם שדבי דאיעא ס^זלי
עעלעלע זששלשל משעשע מ» לזה לא פוי ידטר !דן ) 9נ( י^ליח■
כשב הסין דלפעזייפו אזל• דקיל צעיל מדל דבולו שארע »1ל עדאזי״סא
לפיז רנ א דשעקו? הישה רוגש פשרה ופירשה שאופז בנון שנפלו לשובה
נ* לינץ ידם שאוגץ סני לרש בנשערש »יל אגל עדגר כפיו לא פשפע
 pע*ס ועיץ ג רי תזיק והגיש הקשה דידש דלעיל קיו גע• מפליא דש
ובן גקיע לא כעי ננקב כשערה להגיא רש על r״ cלרזסלה וכאן ענשיי
כשערה וכהנ השין דצר*,ע דסאני הגא רון דיש כ ^  cnpשליפה אלא
שרא סאוגש דש ^1ה ^׳פ ש גלדה שלכן סני גגשעגש לנדרוג עקואויו
הוירל שהוא עדגרהם ערל ) :פדי( צששי .נסגו הירש והשין דיש פשלוקש
נץ הפושוןס איזה עקרי שסי ואיזה ערג ושלכן צעלץ ממשש יש להשויר

דרכי תשובה
סנפקוס טנפיס פסנסד סס 61רדוט 0ד *6ספלסר טנק  a dכי וסדאי יססנס הסדאה ואן( מנ ד ה״ סראה סאוניס כסר חה כ•
ספיר סוס טנס פי מסר פס טנס סמקוס וכסהננר מסד פל א!מפיי לכסמ^ז פייס ]וסיי* נדנויט לפיל ספי• רג ס׳ק קכיא
 bגחסיו  (6גס פי ספדןס ינס 0נ 9מ זנספפ» trtn x o sm
קב־נ וסמי׳ כ*פ נדק ק^ס^
מעי׳ נ*ג )רצה( אלא כעעדזז כשו־־ ,פי״ נם*ק סלל^יז
ס ס הנאמס סמדן ופי״ גדולי סהרה לנא
סיק כדו סססה סל מרן הפסנר סכן הסמיק נסי נשם היססא
והייט טק ה&ונ איט אלא פדרבק וגדז ספה שהרי מרן הסי
סטא 0פ נסי׳ זה מל שפו דאק ניריט להכרימ נפמלוקס
יאסוגיס אי שאונס דאויייס׳ או דרנק ואין »ןל כאן אנל נדלק
הדנחס לוסר והרשנ׳א לא היל^! אלא נפג^ה שנפסל s׳ לונק
והסי  a (fcioבש^ג אנל »קוס :חכל לעס גאיסור סורס
אק לסקל פיי נקב ק ק כשסרה מן נפקוה שהוא ס׳ סאה מסר
ג׳ לוגק ונפלו ג־ לוק שאוק  p vmסרסר שיבא לתי איסור
סורס בהא לסוד  pלהקל פכ*ד מ ח ס »ייש) :רצו( יפו
חולקץ .גח׳ באה׳־מ נדק ס*נ נשם הפין דנמרג שיש כאן
^ ה שליפה סהגי לכ*פ מ1קה אפי׳ כמופי השפרה ומיי׳ גלסס

<6ד 0ססולוס לסקנס וסי 1פריקים סמיס פטנס בכל סקר כדי
לגסוס פל 6כמ סס והפיס סיד טנפיס לס מסנסר כל המס
ועניז במרב לא סי׳ סדיין נמוכה פ• ס6ס והורס ל6ימר לססל
בה כל זפן פאין בה מדיין פ• סאה ואסי* נדיפנד לא פלסה לס
סבילה מיי* pctn 0סכל שק  rtoנס נד סאס גססלס ג*כ &י
לוגץ & 1ו ^ ופיי־ למס כדק יי־ג וברק פיר ופיח נס׳ דנרי
שאול  tpwופה פל הידד נידג ומשפפוס לסל* סזןאוס נד*ס
סוב ראיסי בכדט וכר ססינס לס«ב מל ו מי הלס 5י שוד סדל
מ״ש) :רצד( אם ז ק פדעוד סרןזז נ « ד א׳ פסול .ולפי
הפסאר לפיל נדנריט ]סיק רג*א{ סף הסריג ^ א דאפי* ס
סיפור סי^ה נגד  >6לא ססגי נסק או סל מ ר סמקכיס דקיס
ואק נמזמל סצד א׳ ויס ומיי־ למס כדק דפיו ופי״ מ ר ס
«אל וססיב פהדורא מליסאי נרא סי׳ דא נמקוה סס  « 3א
סמוכה לנהר נ ח אמה ולא יתלו > ptמזר אם נ6ו מי ס גדקריווו»ן)סגוקצ'חפהשקזררג' 5ממ 6יןצהסמ־^«ן
פפפק פצפו או שנאו ממסי נפסכי׳ דדן המלמול׳ ססססיק סה אלא חפי׳ דכמזר׳ דהיינו נקשפרס ושהמים נזאים פני הארד
גיטהס אנל 1אמ דואק סגונה הפיס סנפ^ס ספיד סוס  0 n sאגל לא נהשקה סיי נקג פס שימשה המקס  pomולא כמפשה
P 0מיל 6פיהק;
הפליק לטנה הפי גהר ונמס סהפיס גפססיס נסגהד פספס
יונס או פי הפקוה סולן ומסר ובסס הסאינה סאס בכליה סעי׳ ס ד )רצז( ^ ו ר ף לערב מפי זסקסטת .פי״ נשת1
סאיגס גץניס ^ ד ו ני לוגק סאוק וכי פפיד החדא נספי׳
סשודס סי מהדס 0״ קלד  o^mשסיז
מי כל סיס פורס נחל ופור פסי׳ד הימיא אלו ד»סר לנ«ר סופדין  o^mמפיק ומלקו הסקוה לסטס מסדיס ונק P m o
 1bמהד ולגאול נ ס ופפיי׳ד המ 0צ ספונא נפס* 0סס ופגיא פ׳ סאס והטמ דוס קלס  pשני גסחס ואין  t oipmכשפלג
0ק גמוס הספרדי נפס׳ פקול^ס סנולק ») ה0נ*צ סס והפלה תופטן לסתה סיס  p 16pהיגס וסקיל ונדי נהססאו ס ס
להקל פחגא לע ני ט לימי  0IN3שכלו לגגץפ 1ו?«ס וססרנה גספי׳ טד נססל סטן ט ספקואפו ו 0׳ ושנפא^ו 0VW0D
wpb

יודה דעה הלסת מ^אות רא סעיף נד נה

לז “י

שני)רצח( דמקואות לחבשיידב) Jיצס( ואם לעדב אינם מןמ9־ם*ם עד שיהא כמהום
אחד כשפופרת הנאד )ש( ואם )>«( נ פי ץ הכותל למעלה זה לזה על דום כקליפת
השום ועל רוחכ כ שפופית הנאד כ שר» :ס וודה אם סיס נל של ספר בק ב׳ ססקיאוח אם נפל
פסבס סנל פמס סד שמקלחין זס לוס כרוחב שפוסרס סנאד גרום קליפס סשום סני דלא בפינן כפלא שפוסדס סנאד
אלא מקי• )®ייני ס״נ(־ נ ה י׳ג■ משואות שיש כשנים מהם ככל אחד כ׳ מאה מים כשרים
וכאחד מהם כ׳ סאה מים שאוכי[ ועומדין זה כצד זה אם השאוכ מן הצד וירדו שלשה
ופכלו כד& ומתוך כך נ ת מ ל או) ש א( מצאו על שפתם ונתערכו יחד )פי() שב( הוכשרו
)שג( שלשתם כיון שפעם אחת היו מהוכרים כיחד מ׳ סאה מים כשדים ואותם שטכלו
כד& )®( טהורים ואם ה שאוכ כאטצע שאין שני הכשרים יכולין להתערכ אלא על
י ת לא דצכשרו אלא נשארו כמו שהיו תחלה ואותם שטכלו כדם לא נטהרו:
באר היטב

ת » _ » « ־ נ

ממין ר

’

פתחי תשובה
למדם שנוסל-ם בכל ל״לי־ סהםים וזדפב  cלתיב חנדם ז־ש לחוש די־כה
שיפחתו םשיעור י ^ ל ו אס נאסר שבשעת הם :לד •חחי הנקב אין
לססוד יו■ להנשים שכאוהך  !o nתלזלי בפת הד ודיי■ עיבדא בקהלי• א•
הסםום־ לכאן וריד סכשיל רב עיב חכם שכםת■ ע ■י בראשו ע!דל1
תשובת חתם סיפר (b x
)ם< בהם םהודים נעבד ם יכם■! שק סם וע

נסלוו״הו דנץ נאורך נץ ניוחנ ציין ספ ה וניפ סניח ) .פה( נפיץ
וה-ה אס לא נפרן אלא שהמיס הולכים מזה לזה למעלה מן הגומל ורמוים
האויד »י יקליפת ה«ם ולא ק,י גמופס עימ להספיח ניג היינ״ש ושאל
פומןים י )פו( הוכשרו נמב הפיז אץ הנוו» שהם נשיים לפנול נהם
נעוח שהם שהיי אין ננל אחד מהם וועול מ׳ סאה סהיי הופקקו אמי
נן זה עזה אלא י״ל שהשאובים נפהרו ונננשי עיי השקה זו כמי גשמים
ניון שק מ■  t*pגעשה להם השקה אס ימלא אמי כן מי נפמיס על הסאונ עד מ׳ תאה יהיו נסיים לעג נה ונמנ הס ן ואפיצו נחפנר האמצעי
ל ^ינ קודם שנמחני אל הנשי לא נפסל נכן שהיי נמסניו גם לכנר קודם שיידו השאונץ למינן נ י היא ש )פז( כיוי־ם נתב השיך ומ״יי
שהמים ^צאו סזמ למקומן דאל*כ הרי הן נזוסלץ ולא עלמה להן מנילה ומדיי נ־כ נפנא חסי נלום מהמים נבננה שיצאו על בפחם נגק נכומיי'
המקוה נטהיס דאליכ ודא• דלא עלתה להן מנילה והמקואיה לא הוכשרו שהיי הם אסיים מיהו נלאה דקא הינא נאץ נמקוה יק כ׳ סאה נמנן
שיחזרו למקומן אנל אס הם יוחד ממ׳ סאץ לא נ ע ק שאן כשזוחלץ לחון נשאלו מ׳ סאה ולא מקרי זוחלין ניץ שמחמת אדם הסונל נהן ירא  0למק
ואפילו למאן דפוסל נס־נ ניצאו דיך סיק אפילו נשאלו מ׳ סאה מודה הנא דדוקא המס ניצאו מעצק פלא נשעה מנילה פוסל אנל הנא פהוא מתוך

דרכי תשוכה
אתסו שתי ואתהו פרב ונם יש פלוגסא בסמון לפיל סמי׳ נע
נאם רובא שאובין ובא לסכשיר מפקוס שלם שאיט שאוב אם
צריך נקב כשפדל נס ס ללק( דפם הסוברים דפפיין איס נפסל
נשאובים אן( לד פהרי׳פ דאין אט בקיא ם אתו נקרא פפיון
נדס ר^י לצרטי פוד לTם נדפ כיק ש«פכין בשאובין בידים הוי
כפושה ס״ס בידים ונפרס בפקוס שצריטן לתקן כדפת כל
כפוסקים לכתסלס פ*כ אין לככשידס זולת אם יסשו נקב כשפה׳ל
במקום א■ פיי״ש ) :רצח( שני הטקואות .פיי׳ בשרת אבני
סר )להנה׳צ פסאכאפשוב ז׳׳ל( נדב פיו־ד סי׳ מרז ס*ד כפקוס
שפשו פסדש ורצו להכשירה פסשש שאיבין שנפלו בפת נשאינס
ולאשר סמים פתנברים מאוד וקשסל^נס סורס פו*צ 6׳ לסשטב
בתחלס הרצפה של נסרים ולהכשירה את*נ ס״ט׳לשפק־ חצב מתוך
המים שפל הרצסס סד שיכתנס המים של הרצפה ססראס פיס כי
 p7הנסרים לא יוכלו המים לההגגר כ• :מהרס ורק אחה
לשסון־ מפס ממס מלב ומכם ס׳ )השואל( אסר כי א־א שלא
לא יספרג 0P
ק( 6ו הסס הנסריס ני לוגין מולג r o o
המים שםמיי׳ ולא ישצ»ו מראיסם יפארו שאונם ממיו וכשינגרו
המים סלך כל פיסה דרך אוסן נדם ^בים שלפפה וינ»ןלו
וסארין  00נסשו׳ והפלס להקל נס כשאק ססדקי׳ כש«ה*נ
וננמן נדו הנדז בסמי׳ זה כרק סיד טון »ו0ול הממיין סמטט
מא יק מיווסרא כד׳ מנשכטס ימקב וגס יש לצק( קולא כד׳
הדל^ש וה»ר דפלממלס לממס איט מצמק! מיייש ומי׳ רפרס
^ ד ז ]ומיי׳ בדברים נספי׳ מי כדק ימיו גדיה ומיי׳ נוגדיט
בפטותן בסיס  wxaאלמזר נדב וט׳ סיייס[ ) :יצט( OKI
לערב אץ םמ*8םץ עי שיהא נ^קום א׳ כש«זד 0נדי׳ רי 0ה

שהביא פלוגתת הסוסקיס סס ופיי׳ נס׳ סקוס טהרה )לכנאון
פמיסס זיל( ס׳׳ק קלפ שנסמפק סס לסנך פוסקים דלא בטנן
כשפופרת הטד ולשמי פצפק( אפי׳ בפחות משפיפרת כניד אם
הא דנסרב איט מצסרן( כיינו חקא אם הוא סמת סשסה*נ
דומי׳ דלשמי פצסק( או דלפא אפי׳ לשפופרת הטד נפי לא
פצסרן( והפלס שם דלפרב הייט לאורך אם יש נהם נצירון( כשפה־נ
אז פצפרסין לדפת השסקים הטל פיי׳ש  ) :ש( ואם נפרץ
דמתל למעלה .פיי׳ באה״ס כדק פ*ז בשם פש״ך סיק קייס
דטכא דלא נסיז אלא שכפים הולכים סזס לזה לססצס פן
הטתל בפי כקליפת השוס ולא סני בפיסח פ״ס להפפיח וסיי
נס פקוס פכרה )לסנאון פתוסמ דל( סיק קיס שהמלה ונסתפק
אס גם סה בפינן ממב כשפופרת הטד או אם הסיס הולכים
לפסלה בכל שהוא םני והפלס  pדלפפלס אפי׳ אי ,נרמס כשפהיג
נ*כ סני מיי״^
ועיי׳ש פוד שכי לפנק כלי שצריך נקב מ«סרת הניד הייט
דוקא אס הכלי היא וחג יוחד ס»5ד; אגל אס הכלי
איט רחב פנסהיג והיא פ«בר למי המקיס שסיר דמי טי׳׳ם פסטו :
סעי׳ נ*ה ) שא( ויעאו על שםת!^ וכיה אם יש פחיצס
נקב ככ»פרת
ניניהם ונתפרנו הסיס
הטד .ביי נ»ז תשו׳ הרללש  ) :שב( מכשדו ^*תק ,מיי־
נאהיס סיק פיז בשם הנדך סיר ,קיכ וסיי׳ נרש רניט בדברי
חיים מל הל׳ מקואות אוס רד שהקשה נדד רטט השיך סה
ומיי• נס׳ לבטן נסס נדק קכיז ) :ש)( שלז«ז  0פיי׳ מדק
הסנעך והקודם מהש־ך סיק ק*כ ימיי׳ מי ס מהנ״ם שיק פיזיד
סי׳ ^יס מיד שיש מ ר 6׳ ט מקואום סמי גשמים וכדי לנקום

באד הנולד

יורה דעה הלסת  m p nרא סעיף נו נז נח נט ס

” ” נו יב׳ מקואות של כ׳ כ׳ םאה אחד שאוב ואחד כשר ירדו שנים )סח( והשיקום וטבלו
י
דמקואות ו ' 8בהם אםיי *(אדומים והלבינום או לכנים והאדימו המקואות כמות שהיו והטוכלים כמות
שהיו :כן =נל המעירב למקוה הרי הוא כמקוה ומטכיליז בו ינימית הסמוכות לפי
שהיו כדם מים) .דש( מעורבים עם מי המקוה
לתונס על^סי-ם המקיה ומקים רגלי פרסות בהמה
כשפופרת הנאד מטנילין כד ם; סנס ולכן כלי הפינח בצד הפקוס סנפנע ב׳דו סמקוה כדי שימשס נל
נסיוללי־י-יסהירס בפיס ויפטר פל סכלי ופולס לו ססבילה ובלבד שלא )פס( יפקיר כנל פמקופו אלא יכא פחובר לפקיס) .רפ בס־ו
פל סיזונ שזיו
לנדס! ב ל^ דפקיאיה לדמה הפפרשיס( נ ח יחורי)צ( המערה וםז־־קי המערה מטכילין בהם אעיפ שאין
הר»נ*ס ריש ס־ו
שס המים שבהם מעורבים עם מי המקרה  1אלאן ככל שהוא  :נ ט י*(עוקה )פי׳ מפירה( שבתוך
דעמואוי! I
ממשנת  cpDש ה המסוה אם היתה הקרקע המבדלת כין העוקד .וכין הטקוה בריאה ויכולה להעמיד את
עצמה אין מטכיליז כמים שכעוקד ,עד שיהיי מעורכין עם דמקוה כשפופרת הנאד
ססני״ייי׳״יייי' ) ש ד (.ואם אינה יכולד .לד.עמיד את עצמה אפילו אינם מעורבים אלא ככל ש ת א
»יי• ה״סנה שס)צא( מטכילין בהם :ם ינ׳ נומות שבנחל התחתונה ועליונה של כ׳ סאה והאמצעית של
ט )שו( ושטף של נשטים עוכר בתוך הנחל אע׳פ ש ת א נכנם לתוכן ויוצא מתוכן
דמואית ונ»מים אין זה ע Tוכ ואין מטכילין אלא כאמצעית ) ש ס שאין הנזחלין ) צ ב( מערכים אא׳כ
ו^יל דלסמיס אץ

קסייס לעולם פינוי למיג במקואות אפי׳ ננוד אתית תרש נסנינה ד qי״ס ע־א דננח■ אתית לית הוא אליני דר־מ וי י ]*פי׳ את המקראות[

באר היטב

אתתי תשובה

)פס( והשיקום ימתעת שיוידץ המונלים לתוכן יפו המים
 j nבאריכות ו«ם ■ n & nידום שני פעיםים »רי ניד וג ו בדברים נכמים הפצילה לא
)פס( יע>ץי דאס מ קי הנל
על נניהן וכתנ הש״ך יל*ע לעיל ם •ה
לא היה מזהי דאץ מקוה משהי נזומלין אלא נאשנוין יאם נעקי לא הוי
(D^Jנודן מיהו וויוי נתקוה שאינה נונע אלא נקוו מי נשמיס ננומא אנל מקוה שנונע מים איים דקי׳ל דמעהי נזוסלץ ונכ  tאפילו מנקי הגל היה
משהי ה bי נכ״ש דלנלים לא מי ק מ■  rtoר ג הניא והנרז אבל הנדך מולק על זה ופםק דאף נמעץ צייך פ פאה אפילו לכלים דלא אמיו
יסני נרש אלא ננון המפץ נעקועו אנל ^x bלש נהי תנפהי נזותלץ >רמ לא מפהי ננ״ש ונהי׳׳ע פ*ו דמקואוה השיג על היא*ש דאפילו יש נו
יד שאס פ״ע מהוה מל ידי דני המקנל עומאה ע*כ ומיהו דעה היאישניאה דלא דיקי מסיה ע י דני המקבל דומאה אלא נ שנונ ע היניס שמענו
כך נתלש
ומתוך
נמקות
הכא נהי דהאדם מוליךומניא
נעשה תסקוס ועונייס ונאים עיי דני המקנל  rtwirאנל
שכן היה
אדם מטל )צ( שמעיה פייוש מעיה הוא מקוה
»ל ע־ע נתלש מהמק׳ה נופית ומנקדם ואישתו אץ שם  r״
נוף הנענל מתכטז נמים ננה אסח ונפלים
•דקי ימןאוה שלהס נעעיות )צא( משנילץ דע שנטע תנקוה תסי נלד השלם ליץ שיהא ענ-פ
ארש סמתנסץ כולם נמים כנץ מחמץ וליטרות שהן קסניס לא שגי נפסומ מיניעית טע מדש ופוסקים ופשוע הוא עטל הש־ך )צג( עעינים.

דרכי תשובה
מפלאים וסוסיפים מל שיפור פ׳ סאס סד שנספלא פפגה סאמרס פרוס גיסין או פקואוס כחופרוס שניסם וכיון שרפת הרנד־א דל
ופכשיו ניקבה הפלאס ונפשה זופלץ ונשספק הרב השואל אס להחסיר נסתסו בפפלניות הפקבלת פומאס פ*כ יש לפסול טיייש :
פקוה הפשלס פצד זומלק אי רשאק לסוסק; פיס ש*טן ממהרים סעי׳ סם )שד (.ואם אינה יכולה ל ה ע ^ את עצסה .פיי׳
בס׳ לנק נפס כדק קל״א שנסתפק אם
פ*י זרימס או חימר וכיק דפסילס איך סוסיל או דלפא כיון
דאק פסולו אלא פצל־ אחר פססר סשאובק ופד׳ סשץי הנז׳ פשפפ יכילה לסמסיד את פצמה פיי סדמק וכפין ב«כס דןז י׳ ס׳׳א
פלשוט חוחלק פסהר וססלס לדינא כיון דבפחלוקס סליא אי ב»כס פ*נ ®נס כשיכילס סתמתונס לקבל דיורי סוכס מליונס
«םלק פסהרין שאיבין ולק בודאי אין למשות בכירג פקוס אולס כרי סדמק והפלה דסכא בפקוס במינן בפ*כ דבספסדת איס
ספה שם דנהי דנפשו שתלין פ*פ סיו יכולץ לתקן למביס פי בקרקס הפנדלת נדי סדמק משוב רא למצ» ולא נפשה פפודב
למקיס האחרת רק מי׳י נקב כשפיפדת סנוד פיי־ש:
ספקוה שנפשו זוחלק מל ידי שישליכו לתיק אבנים ויגבהו המים
מלט לפקוס המסרס כפין דקיי׳ל בירד סי׳ דא ספי׳ ס־ו פיייש  :סעי׳ ) Dשו( ישטף של סי גשמים עובר כ תו ך הנחל
וכר ,פיי׳ נאנדס כדק צ*נ נשם הש*ך כדק
סעי׳ נ״ז )ד ש( סעורב־ם עם סי דסקוה כשפה-ג ,כדי׳
בשרה לשקי סייס )להג״ס לשים אברהם קרס דווקא ג!»יס אנל מנדי! פ1רנ אן £סוסלץ ופיי׳ מריפ
נאשן דל פירסלים( סי׳ חי סיד הפקיה ™שלים פה־ק תוגפא ננחל כדק ס׳ שהשיג מלץ וגם נשפלס כדק קיו ולחם כדק רל*פ
שפשו אצלה פקוס לאסיפת פיס הנקראת מאזרי וסתפו הנקב שפפקפק וחולק כרז אם יש להקל גם נפמיין סה פיי־ש אולם
סדגיל פרננס לפיל מ*ד
שטן סמאזרי לפקוס בדבר הראי לקבל מופאס דסייט בפסלניותבאפס כבר סלו סס של® סנמריס הייט
של ג׳ סל נ׳ והפים שמקוס הי׳ מי נשפים שבאים בכשרות אלא מדך כדק ס׳ ומדבריו פמאר דכדל לסנדך דאף נפמיין אין
דאיסרמי ששפט הפיס שבסקוה סל סמך שכבר היי לרם גמאזדי סנזסלים פפרנין ומיי׳ בשרם חתם סיפר סירד סי׳  noשתפס
ושב ראו אלו ססחיפוס מסלניוח והאריך והפלס לסתור דברי
כנד ומתה ראי® נס׳
סיק קטס
פל סדנאפ מד׳ הש*ך סה
הרב השואל שב׳ דלפי פסק פרן הפחנר בסמי׳ זה דפאסלי סקוה מסרה למאק פחוספ דל כדק צ*נ ונדק קדס ררש ליישב
ספלשנר כש*פנ לפקיס הוי הפמונר לפקוס )הייט המאורי סנד( דברי סוג־מ סס ושסליא באשלי רנרבי אי הפפיין פפסר סוחלק
כפקוה פאחר מקובה כשסה׳׳נ לפקוס וכרה הנשירה השואל והוא שלא במר^ם זמילק מיי׳׳ש  ( W ) :שאין דזוחלץ סעי־כץ אלא
הפלס פסיד פהרייס אלגאזי דל דנירושלים צריטן לפסוק נ פ ק אס כן עמת .כיי׳ מ ס ס מחל ®ק כדה מ׳יש מדברי הדיש
במקואות

יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף ם סא סב
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>שח( עמדו :ס א ) שס( 'הכופת Tיו וינליו וישב לו באמת המים  dkנכנסו מים דדך י ר»-ס
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כו לו ט הור  :ס ב י׳מקחל שי ש כו מ׳ ס א ה מ צו מ צ מו ת ה א ד ם ה טו כ ל כ ת *כו ל א י ק פו ץ פ־ז
ל תו כו ש־^א י ח סיו ה מי ם ב ק פי צ תו כ ת ו כ ו ) ש' ( “ ו ל א י ט בו ל בן

רי ג

די!קיי«ו.-
בחגה

ימי•,ופזיז וכפילו!
דנריי נתסינה פנל הלדג  cגפיק *׳
הרציש נסו^ גדה דהמים גחזץ  pnSנקפ צתו ם  05נחותפחצ ומפעם שכתנ הי•! נpון cנדה וניצר הרינ־ם
»הימ נ' להתושפשצ שתם ואפי׳ נמר,וה גדולה ונתיש הכית נשם הרינ  5נתשונה פרניגו מפרם 5לצ יקפון לתוכו מפגי הרוצים ששונייס 5ציכו ייהב ץ
צלצ להקל ונ! הפונל פעמים יספנו שציט פונל צלא להקר

דרכי
■במקואוח בהא דשחי בייטח וכו׳ וכן הוא בפהרוח בסי׳ ר־ש
דאשי׳ הוא מדרון כל שאיט מדרון נמוד לא סיקרי קססדיס והביס
שם מדברי רביט יונה בברכוח שהוסיף להססיר דאסי׳ איט
סדרק אלא באים דקי קילוס לאו סיביר הוא דבפינן שיהיו מים
רבים ד^ הינוך בנסח ובקרקס ישרה וכיב הרירש שהמים
שספרבים הסקיאוח צ־ל שוקסים במסד! בסקיסם המובלים וכן
הוא הביא שם מהראביי׳ פבקרקמ ההונך בבופס כסו סחם
הילוך הנהרוח הס בכלל קססרם והוא סוסרא גדולה ונס הרי
שמו בסוסרא  wוסיים בם בגדט ב5־ס פיי״ש פוד ) :ש ח(
עסרי ,שיי׳ בשו*ח רביט הדבד סיים סיב ירד סי׳ ציז בשנימח
שבחיבה בסקוה הוי קססרם ואין לסבול שליהם זולח אם יש מ
סאה זולחם בחוך החיבה לבד דפטל רק בסין הסיבה שיי״ש.
וכפין שאלה זו רפנין קפשרם כבר הורס זקן הדור רביט בשל
הדברי סיים בסשובסו הוא לו נדסשה בשרה שואל ומשיב מהדורא
חניינא סיא סי׳ כיד פ״ד סקוה שפשו באופן כזה שסשרו באר א' ובה
פיס סייס ונסוך הבאר פפפל למיס פשו כיסוי ולפפלה נשפה
הקרקס שופד ארגז סציו סל סי הבאר וחציו פל »י הקרקס
ובשולי הארגז כעד סי הבאר נקב ובו קנה סלול יורדד^ הטסוי
לסוך המפיין .ופשו נרזא להנקב אשר בשולי הארגז מי שיוכל
לפסוח ולסחוט ולפפלה נבפס הקרקס מפרו ספירה א׳ ופשט
סי הפפיין לסוך הספירה הניל דטינו דרך קנה שיפלה מן הפפיין
דרך הכיסוי למפלה פד כנגד החסירה הניל ושם נככף הקנה
והילך לסוך המפרה הניל ופבחיז פשו פוד באר א׳ ומשכו מים
מן הבאר אשר בחק לסוך הארגז פד שמהמלא הארגז אשר בפנים
ופספס שאין להם מקים להספנש בחוך המפיץ הפה פולים פם
הקנה הכסיף לסוך הספדה ובם נקוו המים ונפשו מקוה והירה
רניט הדח לאסור משוס דהוי דרך ניצוק וקפס־ס ואיט חיסר
וגם טד אסיק ואחיח לא אפרינן פירש אמנם הגאון בשיאל
ומשיב שם )סשו׳ ^אח״ז( סי׳ טה כ׳ דאין זה ניציק וקפפרם
שייש פספו ופיי׳ נשרח חשירח שי מה״ק סי׳ ס״ז שהקשה פ״ד
שרח רביט הד*ח הנ*ל פלשון מרן המחבר בזה שאין הנזחלים
שמדו והוא פלשון הרסטם פדלא כסב פכ*ס לשון
ספר^
אין מזמלים פפרנץ אלא פופדים דהוי משספ פציל סופד מחמלה רק
כ׳ אלא אם כן פפדו פשפש אפי׳ באו פ*י זסילה פספס שהוא
סשוספ  mfנששמח סמרגץ ופיייש סוד סזס ונם נשיח סשורס
שי פטק סי־ ל־א פ״ש ^דוס פלונחח רביט הגאון נפל ד*ח
והגאון מל  5ד פ סס כטל ופיי׳ נ*«:ס פרוגח הבושם וד׳ב פיר׳ד
סי׳ קציז כפין שאלה כטל פשואל ומשיב והביא דברי השו*פ הטל
והאריך לפלפל והפלה דאין להכטס א״ע בפרצה דמקה כזו להסיר
לפטל מקיס סו פממסכמסמששוח^שויופסני)נממכיטה(אשר
לא סטד כלל וכי לא ראה או לא דש שם בסנפך ח^ %סני
בשו־פ »*ל סיגיט הדברי סייס פ^סר סה כדל )ומיי׳ בדברינו
לפיל ב »י׳ כ־ב ]ס*ק קייס[ מי״ש פזה( ומיי׳ בשדש אפרי יושר

ת שו ב ה
מ׳׳א סי־ דא שהפלה בכה״ג להקל ללא הוי נצוק וקפסרס רק הוי
כחיטר גמור פ־י הק.ה כשסוה׳נ וכוי כנח ונשפן פג דבר־ השיאל
ומשיב הנ*ל פיי־ש אינם כבר כחבני בזה כי אין כן דסה רטנו
כדברי סיים כפטאר שם נשו*פ דפחו ז׳ל להחמיר כט ופיי׳
לס ל ספי׳ ל״ו ]^קקס׳׳ז[ בסלוגחה רב ט הדיח וספו מחטבבי׳ח
פפק שאלה-ובשו*ח נפש חי׳ פיי׳ש וסיי׳ פיד בשו*ח אמרי יושר
ח״ב סי׳ קס׳׳ז שכ׳ כפין שאלה זו והפצה דיש להחמיר לכהתגה
כד׳ הדברי חיים הנ־צ אולם כ׳ דפובדא כל כד־ח כי׳ שהח ניר הי'
לפליונה כפו פ׳׳י סילק ושפוד זקיף פיכ דן הדברי חיים דהיי
כקפסרם אך כשאיט פ־י סילין זקיף רק חיבור פיי נקב בי־׳סה
שיחבר פליונה לחחחונה י׳׳צ להסיר פכח־ד האמרי יושר פ י״ש
סעי׳ ס׳ א ) ש ט( הביפת ידיו ורגליו ובו כיינו שנא פבצ
דרך נדילחו טדקין אירו אס נכנסו הסיס
בכל כפקוסוח שהיו נכנסים אני פנל דרך נדילחי אז פלסה לו שטלה
טס וטי מה .
סעי' ם*ב ) שי( לא יטבול בי פעסים זד אח -זד ,פיי׳
נדז וש׳ך ובאהיס ס״ק צ*נ אמנם באפס
ב־יטש וברא״ש והפפם שט )הראיש( דכפובל ספפים ה ז פט^ה
משום שפא סננםראשונה לא יסמלנדייק טכ
הסטר הריט׳ש
דססוךפל השני׳ ובשיפסל ספם ב׳ הגס שיפסל אז כהוגן פ*ר
 pחשש פחסח שחסרו כבר המים פפבילה ראשונה וא״כ זהו •ק
נפקוה פצופצפח פ׳ סאה כפ״ש פרן המחבר בספי זה אמנם
בריב ש שם היבא בטי כסב דבקפן לסוך הסקיה יש איסרי; בכי
פנין נם אם יש ס הרבה יוסר ספ׳׳ס אסור משים גזירח הרואים
שמא יאמר להקר ירד פיכ קפץ לחיכה וק בשובל ספפים פכ״ד
ופי׳ עד״ס בגבא ס׳׳ק פ״ג ובס׳ לבנו ,נפש ם׳ק קנ״ד פיי ש
)ילפנין אם פיך גוירה לאחר החלסוד לנזיר רפני הרואים גם
ביש בה יוסר פמ׳ שאה שמא יאיי־ להק־ רגם אם בדיפנד נא
כיון וירד להק־ ,־כ פהיר דפטנה א*צ כונה פ יני.ור,ה ;ציו Z.
כסו לסיד דאסר צפבול בחמין כיי-י דהה ־•ה משים
בסקוה
נזירססרחצאוח דלהלן ספי׳ פ־כ וכן כיוצא בזה ]וה נדר־ י
לפיל ספי׳ ב ס׳׳ק ט׳נ וספי׳ ניב ס״ק ־פיה( וכרבנו ג־ק־צ
ימכפיןזסואכ״ס להאריך( .ופיי׳בב׳ח בזה דהסימ שפמים ה׳ 1ה /,ר
מטס שפא בסבינחו ניצשונה פחנופח ראשי וידיו ה סיחזנלוצי,
פחין לפקוס וחמיו משמפ נפ*כ דמיירי רר ,מפר,יכ פלופצס יי׳
שאה פיי*ש ונדי׳ בשפלה ס׳׳ק ק־ז ס״ש בזה פלט! הריטש אילם
סדש סה בס׳ לבטן נפס להסחסק ברקוה סציפצס אי הוי כמי
קלקול במטלה ט שמא חסרו המים ומס״ש כרמביש הפיבל
ספפיים סיז פטנה ופסרש הטס במקוה פצופצם פטאר דפל״ה לי
מטלה פדל והניח בצ*פ פיי׳׳ש לא הזכיר פמ״ש כדיטש הינא
נטי ונם בטח לסדיא דפיירי במקיה מצומצם מ׳ סאה ישייא
חסרו ספים בפטלה ט נדי טסח מחוך הפר^ה ובגיל יפכ  Iנא
אשדו בדיפגד המטלה ודפ.
והי.ה

ב «י י ״ י י

זדה דעה הלכות מקואות רא סעיף סב סג סד

5״f
מבנה
דמריאית כת״ק

)!נ()שיא( פעמיס זה אחר זד .שכלו נו שנש זה אהר זד .אע־פ שרגליו של  p mנונעזת כפיס.

השני בטופאתו שדדי חסרו המים מארבעים ס א ה 0 :ג =הםביל בו בגד עבה שהמים נבלעים
ומ״אקדי׳
לוגין לממוה יהעלהו
ג׳
ממנו
שזבו
אע־ם
בשר
הוא
במקוה
נוגע
שהבגד
זמן
*בל
בתוכו
'יי-י^
י״”’
,
,
•
ל ירי דה מד^
״. Iי ’ qט ממנו טפול שנעשה שאוב מהמים שירדו מהבגד לתוכי “ואם מטביל בו יורה או שאר
כלים מורידן לתוכו דרך )צי( סיהן שלא ינתזו המים כשמכניסן לתוכו ונמצא שהוא
י3ר  3יי גפ ה חסר ומעלהו דרך שוליו “ כדי שלא ישאר בו מהמים דחסר מהפרזה  :הגה כל המים שבכלי וגם סהפים
נ°2

’ "יי

נ’*’ ״ כנכגי יהיו שאיניס ואם יפלו אח־כ למר,־ה )צה( יפסלו אוסה מאמר שלא נשאר בה כשיפור פקיה)פלשק הרפרם( :

י״*

ס ד ״המטביל כר או כסת כמהוה שיש בו מ׳ סאה מכוונות כיון שהגביה שפתותיה

יומה ציל דיע ל ״■

י

סאב ס ברגנ ’ בל
,
, ,
י אב.’ ,כוהנמיס
יצל מיג ישא׳ ננד כני שהוא בולע הלנה מן המים ולזה כשקצהו הוא נמים היי הוא כאילו כל המים הבלועים נננל שקצסו של מעצה נוטנים ב»’0
היא ם נםו^ צלה ומפירוש הצ״ש ש רמג״ם
ל סור מפ״ לנרי
שנקית׳ שנת יהא ס והר כלהמים מעורנץ למקוה ירינישנתשוני[
נפיאמהתיספתא פ זלמקואות נשםמהתוספתא ס לשון הטור ופירש הב•׳ לצ-ל דאיצו מצומצםלנמלי אלא שיש נו ממט יוחל ממי סאה לק אינו
נחסל כשיעלתו דרך שוליו מחמת המים שסופתין ניוית נפצים ונסון » לשון הלמניס נפ״ת ממשנת ר פ*ו למקואות

באר היטב
יייקא נשיי ס אנל מע ! תעיב אך נזוסלין שיך )צנ( »נמ ם דשמא
ניאשוני נא -ני כיו  ,על סמן ישציה ובשניה שמא ססלו המים בראשונה
)צל( פ הן ד״ש אירש
אני הטינל פעם אמל נזתי לטבול כהונן ס־ז
הרעם מפ שיי  0ייק חין לכי ועוש ן מים שנתיכה שאונים וכתב נ ״
יאפשר לפ ז י׳ך לין נלן נא טנילן רק דרך פיהן מיהו נדיענל נראה

שאץ למוש שיך )צה( ׳פסלי כתג י ט׳ז מיירא אתי לאשסעינן אq
שנתמלאו אמיכ ממי נשמיס א ט מועיל דהצדם שנכלים פ סלין המקוה
מחמת נ׳ לונין שאונין כיק שהמקוה מצומצם ושוב לא מהצי מילוי נשידם
אלא על שיצא מתנו מילואו וננול כמיש סכ׳נ ומי שינן שהטונל לא ירגיש
נזה ויסבול נו אמי שיילו גשמים עכ ל אנל כשהעלהו וצתהפן לרך שוליו

דרבי תשובה

והנה נשי דיר ,שנוכגיס ונפרס כצטפוס שפונלוס נ׳׳ס לפהרסה
פדפ לא פקוח פב״פ ספני כברכה פיי׳ בדנריט בדרכי תשיבה
לפיל סי ר׳ ס״ק ד פיי*פ וקשה דהלא זה לכאו־ גכלל הטובל
רש הת פגונה נם נפקוה גדולה שי׳ב פ׳ סאה כנז׳ וק הסיר
כנר זה כשואל נשו״ה פשיב דבר להג׳ הנצי־נ ידב שי׳ ל׳׳ז הובא לפיל
נסי ר׳ שם אולם ״נ דון דכפפם כ׳ בדירש שם מכ*ל וכן
המובל פפפיים כיון שסבל כראוי למה חוזר ופובל יסשט שאינו
מיכל אנא נכקר וחס ינש נחרוסה וקדשים יהיו סבורים דלא
נפי נצה פכי נ כמובא נ רי מה וכיון כאין תרומה וקדשים נוהג
רנינו וגם חשש עיפסם ליש פ׳ כ אין שום חשש וגזרה כלל ,נ(
י;ס אי; לומר משוס שיאסרו שלכקר נכנסה כיון שפנרכס פל
כפנילה וכיז סיכיוז דכיא לשם מציה ופמפם זה סובלת נ׳׳ס כנז׳
פיי׳ש ,נ( י״ל משום דאין אבה פונלס גנן זולת אם אסרס אשה
נדונה וכשירה פוסדת פלי׳ נראות אם סנלס כהוגן כמ׳׳ש לפיל
נש«פ סי׳ ק 5ח ספי׳ ס׳ פיי׳׳ש ונדרס׳׳ם ,פפילא אין למום גם
פג כמביצה ראשונה בלא פנלה כראוי כיון דהאשה המסניסה
מומרת שלי׳ וראית במראית פין למבול כראוי ונכדג י׳ל גם
אם היא רקוה של ס׳ סאה מצימצמס יש להסיר וכנ׳׳ל ולאשר
היא דבר דנא שכיח נסקוא מצומצמת כזה פ׳׳ב לא אאריך מה
איך נכהו :לכנכה למששה ד( לפטפיס פסדינס לכססלה לממל
נ׳ש כפיש בדיני השינה לפיל סי׳ קציס ס׳׳ק קדה בשם ס׳
ביה אניכם יש״ס אבני צדק פיייש נאימ אופן הוא
ועיי נש״ה משיב דבר )להנאון מצי־נ דל( חידד סי׳ לת הנד פל
פה שיצה הרב השואל לאסור לפטל לנשים נ״ס ונפרס פוד יותר
פשי״ד הרפב ס וכניל שאסיר לסמל רם אפי׳ נמקוה יותר
פכשיפור והוא כפלה שאין לפמח יזדשוס גיסיט להנהיג לאמר
לסנשיס אפי פינלת הינה ספפים הכת להם וט׳ ^ ש ]ופד׳
נסיק כלאמת הססיך[ ) .שיא( •עטים זדי ,אחר זד״ פד׳ נסיק
הקודם והספוך וסנה לכאורה יש למזוד דהן אמס דניפינו ל־ש

מומאס ומהרה או סרומה וקדשים כרה ל*ם כך דפינלת פסמים
דהיז מגינה כגיל אבל  pדהוספסא שבימיהם כי׳ טהג פוד
מומרא דמומאה ומהרה ונם סרומס מדבליהם וכיוצא א*כ סיז
מגונה המובל פממיס מרש הרירש פפום דיאסרו דאם מבג
כראוי לפה פנל סוד פמם אחרס ימשנו שאיט מובל רק לפקר
ואם יגס נסרוסה וקדשים יהיו סבידם דלא נפי כונה סרל
הרינ׳׳ש מיגא נב׳׳י ופיק שבימיהם הי׳ כבר עלה ס׳ הבהיר מד
גסיניא נ! הקנה שהי׳ סוד מסגאיס ראשוגים ונרמדן פה־ת
מניאו פממס רנות נשם מדרשו של ר׳ נסוניא בן כקנה והוא
שורש הכו״וס והקבלה וס׳ כראשון נקבלה פהסנאים רטסיט דל
כס״ש בככאדי דל ,ולכארי׳י ד׳ל עלה אידה סדר הפרצוסים
והמנוס בראוי יותר וכנה המנה בם5דק לסמל ר פ הא׳ להפביר
זוהמת הול וכשני לקבל קדושת נדק וק נמצא בכל קבלת מהרס
ותוספת קדושה וכשצריכין מרלה ראשונה לכפרר ממימאס קרי
וכיוצא נדכ צדכין ר פ והנה נאמתס דברי ^־ידל ופקוח סוהיק
וס׳ הנהר א־א להכחיש זאת רק פומה ומקש ופחלתל• וכופר
הכל ,וכבר ביררו זאת נספריס רניס ונכנדיס כסו נס׳ אמומז
סכפים לכנ־מ אניטד שר שלום דל וק כהנה וק לברר האמת
נהקדפות ספר הזוהר וגם אנן נסניותן נז׳׳ת סהדורא קמא ובכמה
דוכסי בפה״י בראיות פונימוס שאק מליהם תשובה וס׳ הנהיר
הוא שורש כקבלה ובשמו מדרשו של ד נסוניא ק הקנה שמראו
הרפרן לאק שימור דפ ו!«י׳ הרפ  pרגו של הרשג׳׳א וממט
נפםך כקבלה בנגלות נכלמת אתר מהיפס התלמוד ומאוטס
והרי־ןז כנודס ואיך יכולק להכתיש זה זולת מופקר ומפר » ל
דל ונם בעלות הפקוכל איש מפי איש כמובן וא*כ קשה למה
ימפדוהו כמונל ר ם גפניל לסקר ^לי זהר ידומהו לק« זנמז ט
הוא מובל רפ הא׳ לבפרר זוהמת וכו׳ ו מ ט לקבלת סהרה
וקדושה כסו שכיסה בפיכ מסורה סקבלס נס רמיכם אז וכנז׳
יש ליישב זה כי הן אפס שהי׳ טרפ בסקונל ק לתספי החר
הלכתיים

זרה דעה הלכות מקואות רא סעיו* סד כד « ,לט
מדמים נמצאות המים שבתוכן שאוכין כיצד יעשה ) שיב( פמכילן וטעלן דדך שוליהן
״אכל הקופה 0ו( והשק טמבילן ומעלן כדדכן ואינו חו ש ש 0 :ה ינ קו ה ש הו א ) (t5מו ח ק
להיות מימיו מתמעטים ולעמוד על פחות מט׳ סאה ) obwמ() שינ( צדיכה לחrוד ולטבול
כל זמן שלא  Tענו כודאי שכשעה שטבלה היו בו ם׳ סאה אכל אם לא הו ח ק להיות
מימיו מתטעטין כ׳ע שיעמדו על פחות מט׳ סאה אע׳׳ם שפעמים שמימיו עולין ופעמים
מתטעטין א  rלחזוד ולטבול »«»< ומ׳ט )שידס כשד הדכד 0יו( לעיין סודם טבילה אם
יש בו ם׳ סאה )וע*ל ספין*® :א(  :סו יימקוה שמימיו מתפ שטין ואינו יכול לתזכסות בו
נותן בו מצד «>חד יאכני ם או הכילי עצים כדי שיסכצו טיטיו אל ממום אחד י ת לו
בענק שיוכל להתכסות כו ״ובלבד שלא )צס( יחל  pכל המקוה ) שטו( י׳אבל
)ק()ש 3ח( בכלים )שיז( פסול » :ה ואפילו אם יכולה להסכמה במים אם 6ין המים סמוקים מד סיסרס
ולמ^ה ממט ורה לא המבול בה לכסיו^ שפא לא המבול יפה )נ׳י נסי׳ ^יו בשם ספוכס הרשמא וכ*כ ישנק(
באר היטב
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פתחי תשובה
מאיד! > tמ« ז»ים

מ י י הדברp » .

טסן וד I »rpo

» לא מיקרי מים  pw joסאונין >p (1«*0וקג)ץ גמום מ ג הי1י־8
)צו( וססק סא) מטקנים וסמים סגק לא סנסץ םאוגץ )מאמי 90מי0
ממורגים  p7סנקגים( נויז ) .צו( ממוזם ,אמ*פ שמנשיו לאחי הנונילה סוא ש^ לפנינו אגל אם מקל מנשיו אמ*» שאינו מויסק להוומעז ממי
שאה לא עלחס לה נונילס דהעמד פמא על חזסהו עריל סשין • >צח« לעיין שאין שימנץ על החזקתו נמקום שאפשר להחניי ) .צס( יחנקו אגל כשיש
גידהם נקג נ8פיה כפי אפילו אם מחלק) .ק( גגלים והפעם משוס דהוייי^ ע*י דגר המקגל סומאה נ*נ נרז והלטש אגל השיך »דנ ע׳יז
ונסג דהסעם הוא דגעצים ואגניס ים גחן כשפיה אגל גלים משהמא אץ גהן כשפיה דאי יש גהן אץ שם גלי עלת א qע*י נקגים יקים הרגה
נעו סל ונלגוסני ודגלי העסנל ציין לפרש  pונלנד שלא יסלקו כל המקוה דהייט שיהא נקג כשפיה אגל נכלים שאץ נהם נקג כשפיה ipB

דרכי תשובה
הל^סיים כמו הרפנ״ן ומביריו  b6היסה נה5נפ מאוד בימיהם
)מד סק! אלן! ממישי 5מוא  bהיום הס כטדפ ואמרל( ומיה
המון סם לא  » rמיס ולא מימיא ל»ץ מנילה נשים דל׳׳ש
לומר זה חנשים בודאי לא שייך טטה וסודוה אלא נם לאנשים
כק דהמולם נימיסם היי ט ס ס סנ ר א ל א ז ס ו מ ו ה bלצדכ
שפיר יאסרו שאיט ®  bרק להקר כס׳.
ו אי משום דמבילה נם בלא טנס מסט נדימבד מיי׳ נס׳
^ננק נמס נמ׳׳ש ננהק הקודם פה שהמיר סה.
םעי׳ ם׳ו* )שיב( מטבילן ומעלן דרך שוליהן .מיי׳ שיך
כדק קליד נשם סוס׳ ירמ והביי ביאר
סס דברי הרפדם מייש ובס׳ ניס דוד )להנאון פרה דוד
ניססייז זיל( מל הירד בסמי׳ זה שנסהפק לפיפיש הניי בביאור
דברי הרמבים דשיעורא דגקב במירוב מקואוה ושיפורא bיבסלי
מהודה  ’bשוים הם דמזמוייהו הוי כמה׳׳נ ולפייד הפסבר
בסמי׳ ניב דבא׳ ^ם הרבה נקבים מצמרפים לכשפהינ אבל
במיהס הסריס אין הנקבים מצרפים ונסהפק אי מצמרפי׳ הנקב־ם
לבסלו מסורס bי למבול נסוכו וסמלה שם דלמטן לבסלו מסורס
bי הייט למבול בסוכו אין מצסרפין הנקנים וצריכל כש»!ינ
במקיא מימב
סעי׳ 0יה )שי » 0דיכד ,לחזור וי ט טל .מיי׳ נ«יס זרס
אימז הספרדי יוינ סי׳ קיכ מיש נ ס ק
מקוה שמוסישן פלי׳ בכל פמם ויש ספק סל נסה נשים נמה
^:לו אססי׳ אזשלסאוממ■ וישסה סיס והפלה מכיס
כדימנד דלא למציא לפז וכפרש מל מיהם הנולדס ממגילהן
שהי׳ נהם מאיסור כרס ולא ההא סאה בישראל סיייש) :שיד(
כשד הדבר לעיין קודם טטלד .אם יש ם פים .שאין מסכין
מל הסזקה מגי^ס שאפשר להסבדר וזיס! ומיי׳ cbס כדק ר נ :

סעי׳  ) TDש 0צ( אכל ככלים »ו ל .מיי׳ באמס סיק ק•
בשם הש*ן שהשיג מל זקיט הלבוש »דש
המפם דפמל נבלים משום דהווייהן צדי מקבל מומאה ומי׳
בנמלה ס׳׳ק רךב פה שיישב דברי 10םש ט הנה מר\רו נסשבץ
bל סל כדאיס׳ בס׳ יזומר
ובאפה נסשניז שם לא ט
בקודש )וכנראה ש»א נדם נב׳׳י( ודל מבש אפי׳ מבילי פצים
ואפילו מבילי קנים פירוש לפי &5ינן כלים כדי שיהפחו הסיס
וכו׳ ולשק זה מורה כסי׳ הלבוש סטד השמלה שם) :ש9ח(
בכלים פסול .מי׳ בטיס דברי מרדט )להרב מ׳ מרדכי לוריא
מצפס״ו( 0י< נרג מיש נדד פרן הממבר סה דדוקא בכלים פמל
א  bפיס &5וטם מומר להוסין! אמ׳ כשכם מרידדיס כשיש בהם
מ׳ סאה אמנם משי׳ מאביד והרשב׳׳א והרפיה רצה להוטס
דלהנהו הלסא רניוהאה אמר למשקז מים שאובים כשהם
מחדדים אפי׳ יש בק מ׳ סאה ומרס משום מראיה מין מיי׳׳ש
וצ׳׳ס ו «נ &אסי נשויס נינה וורדים השפרדי ס*א bל ד׳ שיי
א׳ שב׳ שאק לסוש ולפקפק סה ויש לשסיך סל דפה הראשונים
המסירים ונפרס נמשסרס הטס ר ע ם נמקוה שייימיו מחדדים
רש בס מ׳ סאה מומר להוסין! סיס שאובים כדי שיפלו מימיו
ננמג מיייש וכ׳כ »ד מ דני שמואל לסמריש אבוכב דל סי׳ ק*א
סיייש ) :שת( »וול .מי׳ באה׳ס מ ק ק׳ סס ומיי׳ בשדה נפמ
טרק ידד סי׳ פיז אוח ט שנסממן הרב הטאל נע׳ סאה
מחדדין אם מומר להספיד סאמיוולדי אל הונו שיפלו המים מל
ידו לפיוס ראוי לפטל נסוכה  .טכס ה  bטסו ומסייד השין
סה סיק ק־מ יש להסיר להסלוה המים ס׳׳י bיס שמק bים
טמאה והנדז אומי והארין והמלה ד״ל גם לד׳ הס׳׳ז הייט
נמימו מרודדים שלא יופלו לכסוס  bגיש גטם ^סן א  bאם
הם טכ שמי שסיי* יוכלו ^:םוס  bנוסו אז יוכל להיוס סלויח
המיס נם מיי bי שמקבל טמאה טק דנם בססלה היסה מי\ה
כשידה

באר

זרה דעה הלמתמרןאות רא סעיף סו ® סח סט ע עא

 mל׳ הימב״ס י'! )ל 6דח( מיהו אם אץ סקיס אחרס ולהא לסקן )סב( אפי  4צריכה להשששס של שנים סחשח שאץ המים ממוקים
מקואוס אם ההנסה טסה בדרך זה נססם אסה »נלה שם )השובה הרשסא שינק ססייח( ) שיט( ונדל סימן קציס :
»משמ נ׳ פיק ג׳

למקואות ב  0 0Dז) ש ב( "ספק מים שאובים טהור כיצוי מסוה שנסתפק אם נפלו לו מים שאובים או
ממ&>ה ססנלת
ג פס מהוווקפתא ל א נפלו ואפילו ידע בודאי שנפלו ספק יש בוש ג׳ לוגין ספק אין ברט ואפילו ידע
•י ק 3׳ דמקואום בודאי שיש בהם נ׳ לונין ספה שהיה במקוה שנפלו בו מ׳ סאה ספה לא היה ה*ז
ד סס מהתוספאא
כ ־ ו ז )קא( בשר  :סח =ב׳ מקואות אחד יש בו מ׳ סאה ואחד אין בו נפלו נ׳ לונין מים שאובין
] פי
זסמנססו! נ1די
אורג לספק סוא לא לאחד מו ש ואינו י ת ע לאיזה מהם נפלו ספקו ) ק ג ( טהור מפגי שיש לו במה יתלה היו
הנש rו ט ומוררגי )»< ,שניהם פחותים ממ׳ סאה ונפלו לאחד מהם ואין Tוע לאיזה מהם )שבא( כל אחד
כ»אע״פ שהפיסול
בפץ נשל מפגי משניהם פסול שאין לו כמה )קג( יתלה  0 :ט 'מקוה שהניחו ריקן ובא ומצאו מלא
שיש סס לוב מקוה כשר מפני שזה ספק מים שאוכין למקוה )וס״ל ריש סיק זס מה שנהבהי סה( :ע יצנור
ק3וע נשל[ ה שם
שמשנה נ׳ פ*נ שמקלח לפ pה וו שכתשת נתונד .כצדו »וק מהצניד למקור -ספק מו שכת שת למהוה
למקואמויוסי ונלני ודז פשול •מפני שחפסול מוכיח ואם יש כמ pה )קד( רובו מים כשרים ה־ז כ שי שזה
ספה מים שאובים שחרי י ש שם טק־ה בשר קבוע ; ע א )שכב( ייטמא שירד לטבול
ספה טבל ספק לא טבל )שכנ( ואפילו טבל ספק יש בו מ׳ סאח ספק אין בו .שני
מ^אות אחד יש בו מ׳ סאה ואחד אין בו טבל כאחד מהם ואין ידוע כאיזה מחם נ ש א
שתח• חשובה

באר היטב

>םט «ש>מ !ריבה להשוזשו^ ]  ppכססו■ לכושי שרד אות  mשכתב סלשץ זד,
מתרסיסשאיא לרשח»חד*,וובלת בו אף שאץ שם זרת
0שםק דסכיש אס
סםפל לשיכוייד ובנץ שתשכול באכלסץ כדף דשוכב כש»ץ באופק שאץ
נעפדם בה קספדם איברא דדא דחלילד ,להורות  pשהוא בסעש סועסנק
ובשרם לנשים שדעתן קלה ו ק סבואר סל׳ הרשכיא שד.ובא בביי דאס אץ
גבוה לשהות עד האי הוזזו־ אץשוכלץ בו אאיב שושח כל נושי בקרקע כוי
ע־ש ועספדל םי ^ pדה סעיף ליו כו־ר זדת 1ז >0ג( שניהם שהותמ^ pp
בתשובת נודע ביהודד חלק יויד 0יםן סיד .שכתב דםיירי עיב ביוה־ו זשתיב
נשסים ונהסלאו דארב כלאיה שסהר דהרי חסרים הם וכן איל בסעיף עיב
בנשלו  « v mונודע לאיזו■ נשלו ע־כ בנתסלאו שוב שניהם סיירי ולשק

נניל ) :קא( כשר .דס»ן מיס סאונץ הוא ססיקא ד מ ק זסן ססולס אץ
פקול אלא נ מנ ה שאוב כמ*ש ימ״א  j*p3פ׳׳ז )קנ( מהול ,דוקא כשהיו
לוב מיס נשלים נמקוה דאל נ היל קפיקא דאודייחא ו1־ל סימן קייא .שיך
)קג( ישלה ,דמאי מזיס הלנן שניהם פפולים יאץ לסלוה נאמד יושל
»זנייו ופדל קמק קין וקיזק קייא ,שיו•)קד< מ ט .נהג סלטש שהזנםנל
נ־כ לפי קולה הלמנ׳ם דס־ל אפילו טלושאוג ל מ ק הילכן ינקל אס
יש ט מ 3מים נשלים אנל אק דקרל טלו שאת אקול עדאודיישא לביל
ס׳נ אפילו נלת מים כשלים פסליק כה־נ שש^ול מוניס ננליו מניל
מולק מל דץ זה
והפדז והשין השיט מליו ונשט ששנג נזסדודאי אץ
אפילו לדתן ואס יש ט לת מים נשלים נשל נגיש שסאליכו נדנרהס :

דרכי תשוכד,
כשירה וראדי׳ לסבילס אדם נדי סמיי׳ סרס ומרס ים לססץ■

ב ^ן דידן סל השץ■ שמס Tסכס׳יד סיי־ש ) :שיח( ם הו 0K
אץ סקור .א חר ת וא*א ל ת ק אסי־ זדיכד .לד.שתטח על סניי.
מיי■ נשרה סאס השדה סי׳ מיו סד כמס השימור שיכולץ לסקל
סת דמי אם אץ סקוה אסרח דסא יטלה ליסס להסיר הקרונה
שיש סקוה כדס לכסחלס והסלה דגם סה ייל דרק סד מיל
וזייבוה לסחס וליסס במגלה שסוכל לסבול כדה לכססלה ולא
להשסמוו וכו׳ א  bיהר ממיל לא הסריסוה לגסוס סל ככה וסיייש
סוד בסי׳ סח שלאנח  ) :שיט( י ד ל פי קגיח .סייש בססי׳
ס׳ ומירכי השנה  ceכדק קרב סיי־ש :
סעי׳ סיז )שב( םפק מים שאובץ סד־וי־ .כיץ דהוי שאונה
פ דרבק וססיקו להקל וסיי׳ בסנזיש סס
ס*ק ס־ד הא דסיקשי לכאורה דהא כד ססק דרבנן במקום
דאיסמזיק איסורא היינו מומאה של הסונלס נו מיי׳ מה שכסבט
לטיל ]כוק ז׳ וס*ק רו וכיז[ נשם גדולי האחרונים לסת זה:
סעי׳ ם*ח )שבא( כ ל א׳ משנידס ,פ׳י׳ בנדם בנסל סיק
ס*ס שכ׳ דהייט דוקא שהסקיאוס סומדים
יסוקיס זס מזה נסנץ שאץ ראויין להחפרב אבל אם סומדים
זה בצד זס וראויים למזסרב או שיש נקב ביגיהם סתום בברזא
ונסלו נ׳ לוגין לסוך א׳ מהם ואס־כ נהסרס שניהם מהורים׳ וק

קיייל בסי׳ קייא סקי׳ ד לסנץ 6רס סייש וסיי׳ בשמלה ס*ק
קנדז מה שהסיר דסא נארה ססקינן גם  6bמזפרגו רק יאויץ
להחסרב סצסרסץ ורצה לסכריס דהמסני׳ סיירי בסנץ שאינן
ראוייוס להסטרג סיייש סוד מזה:
)שכב( טמא שירד לטמל ,סיי׳ באהיס ס״ק
סעי׳
ק*ה בשם המיז דל«י׳»נא בסומאה דרבק
נמי דינא הר מיייש וסיי׳ בלמם סיק רפו ונמלה ס*ק קייז
דהייט אפי׳ אשה שהיא סמאה  pמסמס נסם דרבנן סיי־ש:
)שבג( ואפי׳ טבל ם6מ יש מ ם׳ סאה ספק אץ מ .פיי׳
בשו׳׳ס פסקי ריקאנמי היוסרונים סי׳ י*א בדבר סקוה שנמדד
ונמצא ססר פשיסורו בזמנדז שיגילין להוסץז בו פיס ספץ אלא
שלפספים פוציאץ פסמקוה סצסו אתה שיפור של מים לסממו
וקצסן פוסיפין סליו נדי שמאבץ אוסו מהבאר ומנזפמין אוסם
וססילץ לסוכו ונמקוה זה הי׳ לפסה הרבה משיפור פ• סאה
מסמר א■ וסנמס הסקוה אוסר שהסססר הזה הי׳ לו לסימן
לשימור המקוה מה יהי׳ משסס הנשיס שסבלו בסקוה הלז אס
צרימה למזור ולסבול או לא פרל השאלה ופ^ל שס מכס פ ס
ססק אס השפה  obooהיו בו פ סאה מיס כשריס ססק lb
היו בו ואס׳׳ל  6bהי׳ בו נמא סס הסיס השאוביס נ מו פ « בו
נדי לסספו הי׳ בו פ סאה וכיון דה בו רוב פ ם כפרים מיי
הסץה

יורה דעה הלמת מקואות רא סעיף עא עב עג מ
«■( לטי ) ק ה( ) ש כ ד( שהטמא כחזקתו עד שיודע שטבל כי אוי יוכן מסוד .שנמדד ונמצא
חם* כין שהיה המהוה כי שו ת הרכים כין שהיה כרה*י כל הטרדות שנע שו ע׳יג למטדע
טמאות עד שיודע זמן שנמדד כו והיה שי״ם )ונדל ספי׳ ניט(  :ע ב "כ׳ מרמאות ) קו( שאין
בהם מ׳ םאד .ונטלו ג׳ לוגין לתוך אחד מהם דדוע לאיזה מהם נטלו ) שכה( ואדדכ
נטלו שניים ואין י ת ע לאיזה מד.ם נטלו הריני יכול לתלות ולומר למקום שנטלו ראשונים
נטלו שניים אכל אם כראשונים לא נודע לאיזה מד.ם נטלו וכשניים נודע לאיזה מהם
נטלו אין יכול לתלות ולומי למסום שנטלו שניים נטלו הראשונים• אחד יש כו מ׳ םאה
יאהד אין בו הריני אומד לתוך של מ׳ נטלו אחד שאוב ואחד שאינו שאוב הריני אומר
לתוך של שאוב )קז( נ פ לוו ע ג ) שכו( "כ׳ מ ט או ת שאין כהם מ׳ םאה ונטלו ג׳ לונין
לתוך אחד מהן ואין ידוע לאיזה מהם נטלו ואדדכ ירדו גשמים ונתמלאו >םח< לא יטבול

כאד הגולה
ימ»ה

ו CB
הגזכינו ו
פלי! נ׳ ודקואוה
 zz rוכלי •וסי

פתחי תשובה

באר הימב

)קה( שססמא מיייי אפילו גסעא טומאה הינק דאל׳׳י! שיפיק ליי .דספקא לדברי ו מיד בסעיף ע׳נ דו 0נ בבדים ם׳ק קיח נם כאן כ ד ת מי מ די : V 9
דאורייתא לסומיא ולמש לי ססטם ופזקה ) t-vקו( שאץ נכל המניז >»־< ל«י  nafanvסחוקתו .כתב ד1די דומויץ■ לדד *ף עע דסםיקא רזויד-רוא
מיידי שיש לוג מים ^ י ם דידל פפק דרנק נדי ושין • )קז( נפלו וידה לדוומ־א אם״ כלא חיקר לי־תותא ל#י שכאן נדיר• אםילו בם&א םוםאח
דרבנן הכי איתא לדדיא כסתניתץ ם כ דסקואות רסיל לו■ מם• כן עיש יפיץ
כמשנה לםלף םיי מרלכות מקואות ריש ר־ן ו שכתב דדיס״ם הללו הם
שלא בהשנחה דהרי  uהדמכיס כונב כלשון הוה ואיהו ממק כמירוש כתיק דדוקא כממא מוסאר דאדרייונא ונם הםחבי• שרעתיק לשונו ם-ר• רוקא
כםומאה דאורייתא ונדם בב״ דהרסכים ■פק כ ^י נדם תניל בתיק)וכז בבאר הנולד .ו עק כי ^ד דגריא ויל פיק קכיס נם הםםינ לע ל סי^ ק״
בדיני נדם אות ף ת®־ .נדד נדו הדל וע  pכשער הטלןיי כהלכווו טקואות בכללי סאיקא ררבק כלל א סיש בור .וכתב עוד הפליט שם רהא רבממא
דדבק מםיקו מד,ור רוקא כולד המומאה אבל כאב המומאה אף שהוא מרם כגון כר ועיץ עוד במלים  T #פוילכות בכורות רלכוי א■ כפוף ד.םםק אחר
שנשא תתן כהלכד» העלד ,דלא אפרינן ממק דרכק י ^ א אלא היכא שנעשד .שום דבר המתירו רק שיש ם׳ אם נעשה בזסן הכת רו
בכי האי סמיקו לחונרא וכתב דלםיז
או כערעור המודרו ,אפל כל שיש טמק אם נעשוי .כלל דבר המדנידו
רל דמה דתק מ׳כ המקו אות דממק נ מ ל ם■ לא ■כל דכמוס®• חיבק סמיקו מהוד מיידי חקא דידדו לטבול וסמק אם טבל
כדינו דהייש■ שמכל כל גופו או לא או נ «ק אם היד ,בו י כ ר  pnnאבל אם ממומק אעיקרא רסלתא אס טבל אם לאו לא אזליק לקולא אףכררכנ!
ואמשד ניב לומר דהיכא דמשיסא ליה דירד למבול 01מק אס מכל מסיקו מהוד אכל אס מסמקא ליד אם ירד למבול ממיקו טמא וח־בר (נדיר תלמוד
עכיז■ וע  pנדש לעיל  'v mקי* בדיני ®ם אויו ף על ז ה» .ה< לא ימכיל כשום אחד מהם• ע  pכדנממי שנסתמק אם נתמלא א־ סהם ודשני לא

דרכי תשובה
האי הוא ט סאה והשני טא סאה פי אמריק דחלינן דני לונין
שאוגק שירדו בהמשכה באו למקוה של טא דאין הפשבה פוסל
בו ,או לא .וצ*ל חה חלי בפה שטאיסי )סי׳ק ליו( דלדפס
הראטד דסבר דהמשכה בחמלה אינה פוסלח ואינה פולה א״כ
אם ניפא דהשאובק ®1א D־  pהפשכה נפלי )של כ׳ סאה אינה
פקלקלו ומה מזיח לקלקל אח זה ולחקן אח זה ול  pבניהם
פסולים אבל לדפיר הפוסקים והמשכה מזחלה פוסצח כשאר
שאוטן  vHאוחו של ר סאה הוא פפ*נ פקילקל יבפיד הלינן
דהשאוטן שלא בהפשכה דדו לאוחו של ט סאה והאחר כצ-טא
סאה כ  xוכיון דביארחי שם והמשכה בחמלה אינה פוסלה אד
כאן *יהם מקולקלים .יש להסחסק אס א׳ פהמקואוה כאלו
נחיבש לגמרי או שהשיקו אנדב לפקוס ככר או שהוכ  xפל ד p
שנחבאר כספי׳ כ״א דהשמא א'צ לדון פל פקוה זה כלל אי ניסא
דהוחר הראשק כדקיייל אם נפל א׳ מהם לים הומרו מלן והשיר
בכללי ס״ם »י׳ טא פסק דמד במד שנחמרב אפי׳ איסור דרבנן
לא מהני נאבד א׳ ממז דהוי איחמזק איסורא ואיב אסד כאן
אבל האמחנים חולקים מליו ומחירים א״כ נם בכאן מומר פטל
בגדס שם .

הפקוה פשר מדאד ושקיל וסדי סה באו  pוסמלה דצריטס הנשים
לסבול מולי הססם סיי*ש ) :שכד( שהסם* בחזקתו .מיי׳ למיל
)בס*ק שכיב( בשם הנח דה׳׳ה אמי׳ פוסאה דרבנן ופיי־ בגדס
ס*ק מ*ס דה״ה במבילס בלים יודשיס ואמי׳ בבלי זכופיס דאין
כפבילה רק מדרבנן נ־כ דינא הכי מטל :
ס^י׳ ע־כ )שכה( ואת־  pנפלו שג יס ואין יחע לאתר,
טהס נפלו .מיי׳ בנדס נסל ס*ק נ*א
חיל ופאן אבאר  pאוחן הססיקוח השכיסוח שלא נחבאח
נשסקים סנה ניל ברור שאם יש לסניט פפח ופקוה ושניהם
יוסרים ונפלו נ׳ לונין לחון־ א׳ פ>« כיון דפדינא פפיין איט
נס^ בג׳ לונק אלא מפום סוסרא בפלפא  v tיש לסלוח שנפלו
למפיק חמה לפה דקידל גני כסם דחולה ביושבח פל דם פהור
אגדג דסיא פקילקלח טק דמחנא היא מסורה ויש הבא דאם
היא שפהד״ס פקילק דפפיק איט נפסל בג׳ לוגק ס*כ פשס
דהפקוה כשר ונראה דגם המפק כשר דפסחלה לא הספדו
גפפ״ן אנל לא בספק ושניהם פסורים ,ואם יש לסניט ט
פקואום א׳ שלם ואי ססר ולסניהס ט בלים א׳ של מי צ3מ
שאים פוסל בשינוי מראה ואי של פי פיחס ונמל לכל אי מהפקואוח
כלי אי טלמ«פ דחלינן דפי צנפ נפלו לסון־ פקוה השלם ונשאר
כ»־ טק דהא׳ סגטנ מקולקל ואדרבא אי סליק דפי צנפ נסל מעיי ע׳נ )שכו( ב׳  nwpnובד .פיי׳ בדמל מרבבה
לסוכו מקולר^ פסי ושימי מראה יש לו חקנה אבל בני לוגק אין
שנסחפק בפקוה א׳ שנממלא אם חולק
לו הקנה .ואם יש כאן ט פקואוס ובכל אי פהם ט או טא הפ«ל נאוחו שלא נמסלא או שדופה למה דפסקינן נסי׳ קרא
סאה ונפלו לכל א׳ ג׳ לונין לא׳ בהמשכה ולא׳ שלא בהמשכה ספי׳ ו׳ ימיי׳ בס־ לבטן נמס ם*ה קמיה כדש בטאור דבריו
ופלפל קצם שם:
דבר סשוס םא דשניהם הקולקלין ,אבל בהא יש להסחסק אם
סכי׳

סו• הגולה

יודה דעה הלכות מקואות רא סעיף עג עד עה
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רש נז ית מרמיא ת ואיתא ננוה י ן ס ו ע־נ ונסו^ פיק !דתנננית! אילימא נממץ מי אינא והא שאונץ פי׳ דמאונץ סשיני יננרנויו
ינא יני יש פב לה נסמין ואן ע נ  3.דתנן ניומא א• היח נ נ אפפגיש ימזמץ לו סמץ ונר י׳׳ל נמס מריס הסירי נמקדש ואפיו נננוצץ מו מ ק

באר הימב
ננ שאר מיני פסול תולץ שנפל גפםול שין )קח( לכת^ה .אנל נדיענד
מלחה לו נ נינה ניץ שירדו נשמים אס׳׳נ שין» ) .ו( פמליס נמנ ה5דך
וליד לונעיל ספין סיש והמס ייינו שממא ניץ תבמפלה היה מקוה כשד

א*כ גס פסה ש»*ז לשם מקוה »שה ומת שכן מס»«( נ מיו ס »PB
אנל הכא לא מעינן נלל אס נפשה לשם מקוס או לא נס נראה דהא
ופסול הנא היינו נשניאה שנעשה עיי אדם הלכך פסול משוס ש»ן אגל

דרכי תשובה
סעי׳ עיה )שבז( טקוה טים חסץ ,מ«׳ בביס ליום יהתיא
מל סמי׳ זה גו׳ש מ׳׳ד המכס צט סי׳ יא
שאין לנשים לט  bבמפין בליל שבס שהוא יום השגימי שלהן
במש׳׳ק אלא הסמל נ^נן בליל שנס או שססטל נפוצשיק וג׳ מל
זס נניס לחס יהודא טהנים למסוק סס רק שהמבול בצונן בליל
ש״ק ולא ססמל במוצ׳׳ש כדי שלא להרימיק המסימס פהסנילה
מיי׳׳ש ומיי׳ סה בלחם ס׳׳ק רמ׳׳ו ונם מיי׳ למיל בש׳׳ס יר׳ד סי׳
קדט סמי׳ ד׳ ובדבריט בדרט השובה שם ס׳׳ק כיד סד ס׳־ק
ל׳ פיי־נ ומיי׳ נבו׳ה שידי פכרה להגאון פהיש׳׳ק ד׳ל סשו׳ ל*נ
לשי׳ ריא כב׳ לד׳ הירושלמי סיג דופא שלא יאפח כס׳׳ג סובל
נשאובץ ניוהכיס והמלה מזה דמקוס הנסשיס סל מג הגם שה׳
נשימ ספי׳ ז׳ סה דפוסר לסשוס מקוה סל הגג מ־מ אם יראו
מוד כמסיל כאונין לה יאמרו דיש ^ דין כלי ראמרו דהכל הוו
שאונין אבל נפלמא סיכא דאין כמקוה סל הגג רק בקרקס מויזר
להטיל נסוט שאונין בק ממק בין צוננין ס״כ נמקוה סל הגג
אשור להטיל מ כאוטן מנס גזירה הנ*ל< אבל איז׳כ ר באושן
אחר לסרש כונה היחשלמי מסייד המגיא סי׳ שכ״ג נשם הה״ה
דא«ר לנטל אישיר בשנה ויויס דאין לן סי^ן גדול מזה פ*נ
הוא מסיש בירושלמי דנשלמא נחיל מוסר להרבוס שאובק מכס
השקה וכיוצא חבל ניוכ׳׳כ דאשד לנפל איסור לכנזחלכ הנה ממינ
אם סטסם ביטיל או השקה הרי אסיר לסקן איסור נשנה
ויוככ״ס ואש לא נהבטל ונא נסק; הרי טובל נשאונין לכן רוצה
להשיר להטיל חמין למקוס נשנה ויו־ס אם כי הנר׳ב מסיר
סכהיד בשיר מהרה פיייש ונ׳׳ס להלנה כי נאמה יש לסלסל סס
ובס־ט נדפשה להיוס מושה חדשות ומחדש איסורים במקום שיש
חשש שיבטלו ח׳׳ו הטבינה מסגי הצינה ונסרס נדורוסיט בודאי אין
נכי־וה כ; כמיב;  ) .שכ ח( ויש מקילק וםחי  pלהטיל מים
המין לסקוד״ מיי׳ סה׳ש ש ק מיו מס שציין לדפס בסלי משוסה
כאי; לסחריד בזה בימינו 1מיי׳ נשרה חסד לאברהם הססרדי
)להנ״מ אברהם אני־,לפי דל( מירד סי׳ רט גססיר להמשיך מים
מדין לרקוס ונסייט נימוס כצינה סדאי אין להחמיר כננ סיי׳׳ש
נאי־ך ומיי׳ נשי״ה נבחר מכסן )להגפכר׳׳י סינסו ז*ל( סי׳ P
שנשאל מל ככה מכגמ אליסזד ,׳ ארחא דל להסיר במברק סיו
להמשיך יים מסי; מהמקוה הקטנה לסוך המקוה מדולה להסיג
צינה; פיי־ש ככ הרב כמסדר כי התשובה סל ככה נאבדה פסון
ככתי׳׳ק אך טדס לו שסדאי היי כר כפסכי׳׳ם סל ככה לכימיא
סיי־ש ,ומיי׳ נשרה זדס אברהם כשסרדי למהר־א יצמקי דל חירד
סי י ס נדבר כפקוה שפשה א׳ בסון ניסו ומצד הא׳ « ! המקוה
פשה כפין מטר קטן וסיו ק הצד ומגו סל ה»וד נ ק סס א׳

נמשה או ברזל משוס שאק ס ניס קיבול כלל ושיקפו בבנק יסה
ובנה אס המקוס ומשה זם כדי להסיק מססתיי אש להסס 6ס
המקוה ונסהסק אם אין סס נזירה פתזצאוס וסלסל והאריו והפלה
להיסרא סיייש וד׳כ נשרה לב שלפה הססרדי סי׳ רס כ׳במוגדא
כזו שנסט סס של נחל להססיק  pכסטר והפקוה והמקוה
נסחמפה סי׳׳ז והמלה להיסרא ושלא ימוש כל לפסקסקים סל זם
פיי׳׳ש /ומיי בשויה קרן אשה הססרדי ירד סי נדו נדש נדד
אשה מולניס ר׳׳ל וקשה לה הסבילה בצונן אם מוסר להמשיך ד ע
סילוטס מיס ממק להוסין« באוסן שאין משש אי»ר שאונין .והטלה
דיש להסיר ואק למוש בזה לנזירה מרמצאוס פי״ג4
ועוד מיי׳ סה נשרה משיב דבר )להג׳ הנצייב זיל( מירד סי׳
ל׳׳ס פ*ד שרצההרב ה«5אל ל»וסיר לססל בחמין משום
גדרה מרמצאוס וכו׳ והשיב דאק להממיר סס נימיט כלל נ מ ס
דיש למוש שלא יסבלו כלל מ׳׳ו ובסרס ביסוס המורך וסוד זל^
הוסיך שם סיד השאלה שפסה הרב בק׳ אלגייר נצרסת גאניויס
כפין אמגמאוס נמריון לסנילה נשים והפלה דממפס רוט וסידצה
הדוד ר׳ל ונסרס בסד צרסה אס נסשו הנאנירס כדת פ*י
הנאררם נ xיס לסבילה ונקובים ונפשטס וקנוסיס גארן נלי
ברזא כלל אק לסחוס כעדו משום חומרוס שמא יסאו לססל
ולרמק באפנסאוס נביסס ובסדרם וכסק גדרס פרסצאוסדאק לט
להוסיך מוסרות וגדרות במקום שהחשש ברוד פן יסאו לTי מכשול
שלא לססל כללרדו כנד ׳ ]ופיי׳ לסיל בדברינו סמי׳ ר בדק מיז
ס׳׳ד הבאנייס בפיר ארני־ל מ ס שויס ססשה איש יראה ני הוא
היינו סובדא דנשאל נשית משיב דבר סשם אולם נד׳ש מ■ הנצרב
במשיב דבר סס )סיי׳ נסנים שם( בי הרמים פספס הנ«מ!ה
נחסי׳א אין לכם יד בהוראהלא ק הדבצים יבצרסה•)גם מסמם
הממשלה( יש לסמוך סליהם בסהס %סושה הבאנירם סהסהם
פשאן כראוי טס׳׳י ההורס כנ׳׳ל )ספההי נאמה טל לשונו זה(
והרואה פנסנים בשויס ממשה איש בגי חשוסס נדבר יראה ני
פי שרצה למדש זה הי׳ רב פהפסמדשיס סס מקלו ינ Tלו רק
השואלים מרבני ישינס סץ מיים נאתי׳׳ל נ « &לו ומעישו ועיז
השים לאוסרם כי באמה נפשו שלא סס־י המורה והב׳ הנצויב
האמק לסופו כי סדאי המסקן )או הסקל ^ זאס ^■סס פשה
פסיי התורה בכל סומרות נם בלי ברזא כלל מיל )כידוס »« 9ם
ובפלטסם של הג׳ מליטא המתמידים ולא הוי בנךאי »למא המו
בסומאת צרפה ומוצא( ואיגהו סרושליס ובפרס הס׳ג ראשק לצוק
הוי בקיאי יוסר נאפת הדק היסב בפכונימ ואפונשם וגם הי הוא
סמוך יוסר להם כטדס[ :ומיי׳ בס׳ לבנק נפט כדק קיג מה
שפלפל סה ומיי׳ בנזכמס אדם כלל קכיב ספי׳ כ׳ מיש שכבד
נכס

יורד .דעד .הרמת מקואות רא סעיף עד.

מא

 p « nלסנדל )שכאן( ומין ) ש ל( לפתוה כדי לנמסו ) »«9־ דהל׳ נדה גשם ראכיס וריסא( )  ceממנ יש לממיר אם לא
מין ם שנהנו להקל אז אן לפ»מ יידן )שלא( ובסמי מבריא מוסר לרש )מרדט במן .שגמוס( ולאחר הפגילה מי פ ץ 0

■תחי תשוגד
 irtdwא י ווולץו *  w n o p r tשלא נוו 90ו ו «  9 n » 1כיין  *rtwwp e m p rהחזקנו » orrבחוק ת • סי ט ס שי בי א » » םי די •סול »  • pם a w m :
י שלההמר בר •»! .מ ה סו שובוו הדו־ב״ז ודא סי׳ ודה ובססו־ בנינין זאב סי־ קרה ובתשובת התש »שר סי■ ו ~ד ורי־ו ובתשובת ס שמויו
 rקב מ־  toבאורן■ ו*• .שועביר בתשובת  r wשס הרבד סרסדס שיש ליזד.ר מד p j .בתשובת חתם סוסר שם  ■nriבב מי תשובות ש הו בההי
בסי■ זה ותנסנא שרוב הסקסוקיס שלו אק בהם תשש בל r p :

דרכי תשובה
נהנו בכל ססץסוס גדזרוסינו להסס חמץ ולהנדל למקוה ומיי׳
בס׳ מרך נדי  toהירד מס שהאדין סס ומיי׳ לגדול מהראשונים
בשרס רנינו הרדסו לרא סי׳ *5ה שסארין וסמלה להסיר ונם
מיי׳  ortoנרק סויה ובשמלה >ףק קרא שהמלה סס דלא
חקא להמיל חמין בלבד  pאמי׳ למום המקוה טלה כרי
סאמאזלדר או כדי ציטרוס מדאפמף קמסכרל ג«כ מוסר פ״׳ס
מן נהגו להיסרא ומיי׳ ב«*ס תיט דברי נדים נרב ירד שי׳
ר ס שכ׳ וזיל מדום שסמן הקדסוניס לא נהגו לסמל בחמין מש
לניש לאל סמיש ידא וכי כבר קבלו דפס האוסר אממרכ כל
מדולים שלפנינו יכל הצדיקים סלם הסירו פרל הדח ומיי׳
בפיקרי הד׳פ לירד סי׳ רב אוס פ׳ בשם הרבשרס זרס אברהם
יוירד סי׳ פ׳ בדין א׳ שפשה מצד המקוה סבבימ סטר ק מ
והי• פן הצד ומג הסטר שי^ס פס של נחושס שאין מ ביס
קימל להסיק נמסיז אש לסמם המי^ס  ctowדאת לחוש כלל
פיי׳׳ש וגם בס׳ כרטס המים הספרד סס פסק להסיר וחיזק
ר«זסת של הזרס אמ׳סם פירש אמנם הרב סי נדה במהד׳ק
מ׳ רה וקרא שם ר דגם סמסיייס להפיל מים חמים לסקוה
פודים סס לאסור משום דהוי סמרחז פצפו סיי׳ש ופיי׳ בשרס
ארי׳ דבי פילאי ירל■ סס רא כרד שסיז סומד סקפרן בפקוה
נס בשמח המילה והוא קמן מ־גס מטפס סמקוס ול^א למלאוס
כל הסיןס סמנה וראו הכל סשוסק מיסססקסרן לפקיס והקפרן
הוא מ׳׳פ וליכא כלל מסא גס שפס המעילים מיייש שהביא
סשו׳ כס׳׳י השן בגזל ביס מואל אסרק רל בסיוסו בפשמוזארסק
)סס שהשיב להג׳ בפל יד הקמנה ז׳ל( ודפ» להספיד בפדן
ה»ילס בחמין ואמנם מאק גמל ארי׳ דבי כדלאיי רל האיין
בפלפול וסיים להקל ושלא למול  foפי׳׳ז פיי׳ש ומיי׳ ס ר ס
מםוש*ם גרג סי׳ רךס נדד סאמאוזאיר כרל שפעפידק נסוך
סמקוס  toמפיץ »ד אי יש להסיר ספניט כדי שלא יטאו לTי
מכשול )מסדר »ילס המים( וסאיין■ שם בראיוס להמרא וכן
פמא דבר להסיר כל גדולי  Ip pואין להרהר פיייש ומיה ג«*ס
»6די משר לרא סי׳ קניא נדד ספמדס הסאמאוולדר למקים
שהמלה רכ משיפיס דלא מגאון במי נדה שהחמיר מפמדס
הסאפאוולדר יק יש ^ ר בלי פקפוק פייינג
חןיי׳ בשרס פרוגס  w ooחיב מירד סי׳ קצ*ב שמורי סל סס
שנהנו כסס לפשוס אמגסאוס בטיוס מוך הקיל^ו ביצסם
לבנים וכן ימשו מידו pלייטוארדיי׳ן ולפי מס שהסביר החסם
סופר משו׳ רי׳ד דברי ^ימין זאב מנין פטלס בחמין ש » טי
מכסא דאין סממין טכ טמיט גזירזס סרח^ס  terגורו אלא
משוס מרם* 5ס ^ pס מו שסיו טמיהם יש לגזור מקוה א»
הנהו אבל פסה מרגזצ^ס שבקרקש הס חמי מבריא ומקום שאין
חפי מבריא רוחצים מרסצאוס סייט &»ס*ס של סאלז כפין
^ או גיגיס וקלסי׳ החגדם סס ו^ת» כשפושין ספמאוס ג*כ
באופן זה באח סיז ראוי למוד  d wבספק מפום נזירה מרחצאוס

והוי גזירה קרזמ דמפס אק ^ ק טטהס פ*כ צמה לכפזוס
האמבסאוס שלא יהי׳ שקופים בקרקס לגמרי אלא יהיו טלפי•
ק הקרקס למפלה ג> מחים ש פן שיהי׳ רכר ששם אממי
מליו מימן.
חןיי׳ מ׳ כסיס למלדר סל מס׳ מי׳ ספטס  Pי*ג )  Pי ג
נדא מהנדפס גוזיפן שקרב( גרש פפי־ד נשס ומזרא
סס  ) :ש ב מ( חנ ק למקוה .פיי׳ במ׳׳ס ס«דס שי מטק טי♦
סקכח מיש מנ ץ אס שסר לפשוס החפיפה מ ון המקום מצפה
אם פיין בזה גזירה פרחצאוס וט דמדגרי הבטמין זאב המובא
סה להסיר דליש טמיט נזירח פרחצאוס ]יכנדש לפיל בדבריט
סה[ ממילא יש להמיר אך יש לנמופ ^זהיר  toזה מחמת נדס
נשים אניני הדפס וכ ש ש הנשם מלי חפשה או שאינן נקיוס
פושץ החפי» מקום שמה י » ש נד׳ו מלפסל ונס הטא סס
מדברי רטט הדברי סיים מסרס מיג ירד סי׳ ציח שאסור לבדך
שם והנשים מביטה מ ס המטלה פיייש ]ושבא דברי רגינו
הדברי סיים סס בדרכי סשובה סל סל׳ נדה סי׳ ט  p oס•
מי^ש[ ) :ש ל( למקוד־י ..שי׳ פסי׳ס נדש בשם החח׳יס ש׳ייי ד
ושי׳ בשיח נכדו הג׳ בשמ שסר שו׳׳ד סי׳ שס נדד המקום
שפשה אוסה האומן רחב מאוד פד שאפי׳ לאחר שפפילץ (W
לשכה לא שיש לשימש ספסאר בשיט ]זרס למפלה מפיסרם(
שכ רוצץ אזקן לחלק המקוס ולמשוס נקב כשפהינ לסבר השניסס
הסריס ולהפיל חפץ ג ptoא׳ ופייז יהיו המים נגושם ונם לא
יצסרן־ חפץ הרגה ומלה ספק בלב הרב השואל אולי לא הסיד
הרמיא סה }בסמי• סיד(  pלמיל חמין לסוך סמקוה וכן נהנו
אבל להמ׳ל חמץ ולסכשר כדי *פן  5מטא הפסבר אילי גכה׳ג
לא » ט ל pל וכ^־ין־ שם בדברי מוסים הניל והפלה שם מדנא
דל«י׳ בצד א׳ כמגי^הו בצוק לי  teשמור וחיברוהו כשפהיג ליכא
סש .מדסצאוס לפי המנהג שנהגו שמשלין מסין לסוך צונן
סייס סס טץ דבלאיה שי חיסר ט מקואוס חסרים יש סששס
מ־בס וצרין זהירוס יהירה שכ לא נחס דמהו סה ויפן אוסם
א1מם חמב ססקוה שי מץ למים במסלי הפקוה כדי שסי׳
כל טפו שלה בהם דאי הוס ש מקום מרודדץ ולא כל ט «
שלה בסס בלי שס־ שאובץ לש׳ הרא׳ה מדיה אץ השאוטם
נססריס שכ צריטן מקוה לצאס שי כל המזשה ולהקן מיל
שייס ) :שלוו( ובחסי ®בריא סותר לביע .שי־ בשית
פהישדים מירד ש׳ ^יח למנץ פקוה שנמשכה שי שלומה מחמי
סברא דטדאי מתש לכסמלה וכסיש הר׳ מרדכי מובא גרמיא
מה ושי שגאים דין׳ שלוטם יש לההיר מדאי רק שזהלז
מסימה הסילוטס שלא יהי׳ בדבר הסקביט ושייי שהי• נדי
מפלטוה שאן בהם נ׳  toג׳ פיייש.
והנה שי׳ בגדולי סהרה גססו׳ שבסו* ש׳ ט שש שד פ<
אלמוגים שש • toפהרסדים ד*ן טפלים לידים מסמי
פבייא שייס ונרש סל זה בשיה פסיב דברים  rroש׳ קכיב
סש׳

I
יורה דעה הלסת מקואות רא סעיף עה

באר הגולה

« יל»ה ה׳ פ•־ כשרים פוחרס ליכנס לפי״ז כדי שחספם מצפה )פרדט( ) שלב( אנל לי״יי ילייייז

אחיה יש

)קי( או xיס

)פרדט נשם ר׳ שנפ( וכן כהגו:
^;דא״י“ ^מ,לק
נהם לפי »י »
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פוני(

יי},
ב «-מיא דינ
»־י״'י יי‘
ד׳יי״!
q7
ע״נ M ip

י> י ״י י®י׳

ר ב

ד ב רי ם ה חו צ צי ם

ב ט ב י ל ה ו ב ו ט׳ ס ע י פ י ם
*והמור )יש פסרש המפר 1י*פ המםתמדו או הפוכמףו(

א )א( אלו חוצצין ככלים ) כ( * ) ra rnג(
ככלי )א( זכוכית כין מכפנים כין ט כ ח ק ז כ )י ( י=כל דכר שדרך >ה( להק TDעליו
חוצץ ואם לאו אינו חוצץ אא*כ דדה חוסה את ח מי » :ה )ו( םמרוריס הרמק מורה)נ(פנסוז
הוי כחסן הכלי ודרט נכך  ( 0ואיט ״ילז• ג ’  w tהכלים שאינן עומדים לדדות סכועים כגון
כולן או שהכניסם כולן )ג( ונשכרו חוצצין :
כדרכן או שלא דעניסם
שדבניסן .שלא
.
.
ד )ח( יכל ידות הכלים שנשתכרו כנוןי ד המנל והמבין אם
י

וכפי
דמקואות
הי׳ש והיא־פ ד סיספחא שם

באר היטב
אם נלאה שמנשה נTי שמיס כגק נגומא ופפירוש שנסדק וכיוצא נהן
שנהמלאו ע י נשהים ולא ע י אדם כשיים ערל ) :סי( אוסל ם .שלא
יאמיי המיס( סוי( »היה  TOהסניצה חזהלו גמרסן לשחי מרל קשיו ן
ר ד )א( זמכיס כתנ הסינ*נ דרש שאל ונ מ ס דסיצצין ננל סכלים
פשיפא דסוצצץ נילי זכוכיס וכסנ הנ״ס רסכי נסינא עלוגא להסידל

ודלא נצנוש )נ( פנסוץ משמע ינפרם סוי פציצה מדם מקא אם הוא
בוק■ Dספ  rpץ עליי כזרש נס״ ק*כ סיג>) rvt 1ג( ונשנמ .מזל m
שנשנל לסוך הקסא ופ Tש הרז סזקסא סוא ששל משכוס כעו סכל• עצשו
והקתא הוא סלול ומכניס נ « מ היי ^ שן או »ץ אסר מפגל איד מיו
סקסא נסללו »נצא שיצפין להוציאו לסקנו מחדש נדב הוי הח סציצס

דרכי תשוכה
יזשו׳ פאניו הנאק נפל פסא דירושלים דל פס־נ פה שסלסל ^
או ל ם מחי מידש שם נ ס ^ נגדולי פהרה דאם השק פי פקוה
שורפי׳ יסים לפקוה שפיפיו רמים ופלומים לא מהצי השקה
זו כק דהוי פין נשאיצו פיט ונסשוי הט׳ נ»שינ דנרים הפה
פליו פפש;ה פסרשס ס«י דפקואוס וקייל כרה דפפמלין יסים
נרפים פיי־ש פה שסלסל וסי׳ פל זה  ) :שלכ( אבל לחזור
ול־־חוץ אח״ב יש אוט־ים .פיי׳ ננרכיי נ«רי גרכה סל סמי׳ זה
רד־ש נשם  x nסרי האדפה הספרדי שהסיר לכטם נפרמץ נהר
הסרלה וכ׳ ננרכ׳׳י שפצא סמפ נהלה לדנריו פנדולי הראשוטס
ררט ישמי׳ הראשק נסשוססיו ס״ קנ*נ נכס*י למזיר סה לרסק
נדה המרחז פוד הסמם דננדה לא נזרו סה ור׳ הרנ נררי
שסטס דססו סס רוסר פרל פיי׳ש:.
סעי׳ א־ )א( א מ חודצין בכלים .מיי ננד ה נסי ומונא
נשכנהיג נסי׳ זה הנס׳ סי אוס נ׳ ודל כסונ
נא־מ כלי פסכוס שהפלו מלחה ואק ימלים להמררם לא נדי
בסבץ< ולא מ־י נמלים שלא יבאר בהם פפפ הודל פינמפו שאינו
מקפיד ואינו מוצץ נסבילה מכ׳׳ל ) :כ( הז פ ת וד.םור-וכר ,מיי׳
נפרוך השלמן להרג פנאוואדדאק נסי׳ זה אוס ח שהניא למן
פסושפסא דפקואוס ס׳׳ז נסם שמום ו»צלומיס פסוכי מוצצה
פאמדיו אינה מוצצס נד א פרס האופן אנל פרס נמהינ ה״ו
מוצצה הפח והקופוס נין נכוס נק נצלודיס נין נקפרה רן
נהמחוי רן פסוכן  pפאמריהס נין פניה האופן נק פרס
נפה־נ הרי אלו מוצצ״ לכלוט שמדם פנטס ושנצלומיס והפיס
וכנצי שכיי קרדוס ומ״י פנדפה אינם מוצצק מלחו הרי אלו
מוצצין מכיל החושפסא והרפרם רזנם נס־ג פהל׳ פקיאוס והניס
]בפרוך ככלמן[ בצ*פ פל הפוש״ט שלא הביאים והרי כלי סמחה
ישנם כאן ש״והגים םפה*ז בסבילס כלים מרשים וברי הניאו אן־
לא בש*ע« אן נס״סק שם ]בש׳ פרוןי השלח [,פסו גפם סה אם
נפשיש של פין שח או כפו נס׳ד דשנס נפס של דמים ושל
בופכפין הפסולה שלהם וקיפרס הוא נופיא וזהו שקז האילטס מיי׳
נש־ס נימין י ס מיא פכסיד שם ) :ג( וד מ ד .מיי׳ נפדז ס ק
6׳ שד פהפרק־ שזהו נפרשסן פור ואהלוס ומיי׳ נס׳ מרוך
השלמן הרל אוס ר וק ראיסי נאמה לפק הסי סה דפור הייט

ממר דבק לזפס והייט שנרי נדפס כנר  pשני מצאי ארים
נסקום )מפר( ]הפור[ מיי*ש:
סעי׳ כ׳ )ד( כל דבר שדרך להקפיד עSיו .מיי׳ נס׳ פרזן■
השלק )לההיג פנאווארדאק( כד׳ זס אוס ג' דאין
0מ אם האק ס ס במל הכלי מקפיד סל מציצס מ * לא P
 jn toהסולם להקפיד בכזה אמ*נ שהוא אינו מקפיד »5ז  1ק
להינן־ ]ולסומדא[ אם הוא פקסיד חיצז אנדג דחנא דסלפא אין
פקסידין בזה:
וכן ראי־ שם הטדס בש־ס רס דמכיס אין חציצה  pברום
’ ומקפיד חננן נזרו *! חנו אסמי שאיט פר^יד ומל פיממז
המקפח p .סדין נכלים ולק כל ר3ר שהדרך להקפיד ס 4ו מצן
ואם לאו איט מוק אאיכ מו » אח חט .וז׳ס ) :ה( לדקפיד
עליו חוזדן וכר .מיי׳ בסכמס אדם שמר או׳ה כלל מת שמיי
יח שכ׳ דכשיש סליו  pרומז חלחם א׳ שמחדיס של מץ אינו
פדק וס־ה הכלים שיש להם קנים שקו  pשטציין אפסי שאים
יכל לגקדן הוי כפיפוס שאיט פקפח סליו ואיט יטל להפמז
ומוסר לסכלו כך סיי־שי) .ו ( שחרורית הדבוק כיורד .סכודן
ד1י כדופן הכלי ודרכו בכך ואינו חוע׳ן .מיי׳ בס׳ מרוך
הרל פשי׳ זה אוס ד שחפה מל ררט הרמ׳׳א פהך דסנן במסט•
דפקואוס פיפ  tpמשנס ר לא יפסל אס הקומקים ב»«ין
א f׳כ שפשך וקומקום הוא של נסשס שפממפק ט מים ופספס
הסשן נפשה סטרו מס^ וזהו פפש טורה ו»יא שם נם סל^
הרס פברסט  Pזיל שלפייז צריך לשפשןז המשן שנפשה סטטס
הר,ומקום הייט היורה קודם שי»לס נדב הניס נצ*ס לפס לא ר
זה רטט הרנדא ולא הרא כלל ק■ דינא דיןומקים פיי?ג )ז( ואינו
r n׳ .fמיי׳ גדש נ ס ק הקדים בשם ס׳ סחך סשלמן ופיי*ש מוד
”  pהשלסן אוס כ׳ שנשססק נם לסי פסר,ו של רטט סרמ׳א
^א הטא כלל הך די,ופקים דדמק בשמרוריס סל סכלי מסמס
המשן אולם אם חב הכלי דטק נשסרחיס והיי קיייל דבחם
אם איט פקסיד סוצן וכמו שסטא שם פל ^ סיפנים מכ״ל
יל נס לד סרע׳׳א ד?ףמ דטק נשמיוריס חיגן וצריך לשטאו
קודם ממילה וסטה נצ״ס לדנא פירש:
סעי׳ ד )ח( כל סו ת הכלינ 4מי״ נשרה מדי מסרס I

פהיקוק

יורה דעה הרמת מ pאות רב

מב

באר הגולה

) ט( טשטשין מעין מלאכתן ראשונה אין חוצצין ואם לאו חוצציז ג ה ישגל שנשכרה י■ שס ו כ־פ
הל״ם שם ז סס
ידו מן ה שמה ולסנים א*נח חוצצת טסני שהיא ככית הסתרים ימן ה שפה ולח  pאם במשנה וכפי• i^ v
מ שמ שת מעין מלאכתה אינה חוצצת ואם לאו חוצצת .םירגה כנטי או כט שיחה ה׳־ז ח ב•• ם פס נמשנס
י היא־ש בסו^ נדה
חוצצת .דכקה )ד( כשרף אינה חוצצת  :ו ’ כלי שבטה פיו למטה והכנימו לט־ם "  twממשנה הנזכרה
כ ישמה ה פ ״
טיו ) ה ( צי סצת ולא הסך פיו למעלה לא עלתה לו טכילה לטי שלא יניעו המים דמר^אות ונת־ק
לשוליו אפילו אס מכניסו כולו למים  :הנה מיסר לשטל כלי גתץ כלי אס יש בשי )י( ססיצון כשפופרס ומפרש נחולץ q7
ננ־נ ו*1נ דכל
נחתון
הטד )סור( יזה* שכלי השגימי יהא רשיי מדך נצי החיצק לכן לא ) (tיחמוב ספיניס סוך דלי וימבלם מ לא המלה העומד
סבילה בראשם וכן אס הכלי הפנימי היא כבד ומונח סיך החיצון לא ספלה לו סבילה נפקוס 5מ«נס )י ( מדל סימן נתתון דעי ונתב
היא־ש pו qנדה
רא ס״ח‘ p׳ • ז ״כלי שצר מכאן ומכאן ורחכ כאמצע )יא( אין המים באים לו לכל דלא הוי עקוס מהן
דננים
הל־צה
צד עד שיטדז על צדו :
ח ’ כל כלי ) ח ( שפיו צר )יוסר מששושרס הנת־( צריך להשהותו הםתל' 0דכל' לא
ושלים שוש אחכו ת ס״שמן להציצה
בט ש עד שיתמלא או ימלאנו pדם שיכנסנו לטקוה  :ט
מהמוספהא

ועת  Tלהיצצן ) ס ( מטביל )יב( עד מקום שעת  Tלקוצצן ודיו :
באר היסב

לסבילת הללי עמל )ד( בשד  qשהוא דיבוק ותיקון עוב על דעת להניסו
פס תקנה לפיכן אינה »צצס משאיל בגמי או במשימה ,נ״ב הלבוש )ה( צל
והביס כסב דאפילו פיו למג לא מלתה לו שבילה אבל אם הוא כלי לחל
ואין גו שלל נדזל כמו קמלות וכיוצא בחס כתב העי :דלכיע מהני סבילה:
>ו( ההיצק כתב תש־ו היינו גשהתילן שהול אבל כשהסיצק צרץ גיג
סנילח אפ^ו אץ נפה כשפיה מוחל דמגו ד^קא שבילה להיצון סלקא נמי
לפנימי כדלעיל סי׳ נ״א סיש  ( r) .יסמו^ אלא יקשרם בפוש וכה״ג בדבל
הלפוי כיג אריה ונסב מתי דוקא כלים שמלאו מקודם דמתון שהוא מלא

דרכי

מ ^ על דופניו ויווצן א  ■b bטקן אץ לפוש דא׳א שלא ינ*ו שם טיס
אן תהל שלא יושיב כלים הלנה בנלי לסשנילם יפד אפילו הם יקים אא־כ
שלא ישנו זה נרג זה ככלי סמוטד מל שוליו או מל פיו אבל להניס זה
אצל זה בדלי אפילו יפלו זה מ*נ זס בבאר אץ ל ^ דמתון שמתנלנלין
הנה והנה נוגעים המיס מ־פ נו׳לס מטל )ס( שפיו צל ואפילו לסב יותר
משפ-ה אס הוא בענץ שאיז סמים נמסין לו י י י לי ז להשהותו או למלאות
תחלה ופשוש הוא ומ״ל סימן ק*כ סשנילת  b «0מטל ה ש׳ן> :פ« משב>
נתב הש״ז ולא הוה עקום ספן סציצה לפי ס»א בית סשוטם ואינו סוצן

תשובה
נשש^נ אבל לפנין מבד הכלי הכל א׳ הוא דהא סל כל סנים
בפיק שיניפו הסיס לשולי סכלים ואס הפנימי פכטד פל מיצזן
לא יני» מטלה לשניהם למזיצון לא ס«!ס פסל שהמים לא יגיסו
למל״ סגשטס ולה»ימי לא עיסו הפיס לשולי׳ מגחיז פייש :
מעי׳ ז׳ ) א( אץ הפיס באים לו לכל צד עד שימת על צדו.

סהרשיק דיל סשר א׳ לס״ רע שנססשק בה& דסמאד
דידוס הכלים אינן חוצצק אס
במשנה ובסיד׳ ן׳ בסוש״ס
הכינה גבל ידוס הבלים אןן דהידוס סצפן לא בסי סבילה פדס
אינן סוצצק או דילמא הכונה חקא באם ^ ס סצמן בפי סכילה
אז סנו דסלקא סבילה להידוס סלקא נסי לגין £הכלי אבל הינא
דהידוס פצמן לא בסי מטלה חייצי ששד וסלסל והסלה להמפיר
סי״ בס׳ פרזן־ השלחן סל הירד לפיל סי׳ >ךכ
הינא דTות לא נסי סבילה היכא דאש^ ליסיל החלה הידוס ססי׳ י״ס דהיינו מה שקורץ ססמלסין או שלסשפ״ד שסיסם צר
מ״ש  ) :ט( אם סעוטשין מעץ סי׳אכתן ראשונה אץ חמצין למפלה פטז ד שם ראם ימלאט -סיס ^ ט ס דכניסט לפקוה פד
ואם לאו חוצצץ .פי״ נס׳ סמן־ השלחן אוח ס׳ שהביא שישקו סיס « 5נקסק בפי המקוס הוי סטלה וא׳־צ לססוסו סל
מהסיס»זא דמקואוס סיז כל Tוס הכלים שהכניסן כדרק אץ
צדו סיי*ש:
חוצצץ נסן סשח והשפוה בץ במקום הנקב בץ במקום הנצוק מעי׳ ט׳ )יב( עד סלןם ש ע ^ לקומץ ודיו .פיי׳ נרז ס*ק
חוצצין פרל החיספסא ובזה סי׳ בס׳ כש׳ דיש לססמיס נשמנניסץ
ס׳ דלא מי מקום חתן חציצה לצד שמא טס
 Tאל הכלי נשארי שדיין נקבים אי אש״ אינם נקבים גמורים הס^יס יאיט חילז ועיי׳ סה נס׳ סדוך השלמן אוח ^א שהקשה
גדמ כשי!«כו משקה בהבלי יצוק לסוך  toספני שאינו מהודק דהא אן £דטח הסחרים א*צ טאח מים פ״ס ^ י לטאס סיס
יסה ולכן סיסמי! בזסח יבשפיה בדי שיהא פהTק היד יפה ולכן בפיק והט איט ראוי לביאס מים ובאפס בחום׳ דמלץ ס־ג ס׳׳א
במקום שסיד אינו מלן נם הס איק מצצץ יכשהיד חוצן כנץ דיס מפטל ט דהכא אפרי טדוס המשויים כפץ חוליוח נאוחן
שהכניסן שלא כדרכן נס הס סוצצץ ^שי׳ נסל סיד מהכלי והזסס שלשלאוח של 9חל ספמק כפבפות ויכנסו בהן המיס  Pחוליא
שאר טל שסס הכלי מיצז פכ*ד:
לסוליא פיייש אגל הראיש כ׳ נסיי דסקואוח ע«ה 0׳ דנחוסססא
ס ע״ ר )*( יע־ל סי׳ ר־א סעיף »׳ .הייט דשם נחבאר דאם משמפ דטח הססרים לא סיישינן bל למציצה ולסייז נראה דאמ׳
נס כלי החיצון צריך סטלה אס״ אין בשיו נשסוסדס ראוי לטאח סיס לא בעינן משום דאץ אדס מקפיד ;  aוכיב
הנוד מוסר דמנו דסלקא לה מטלה לחיצץ סלקא לה נסי לפנימי
הר״ש והמשטרא שם,
פירש ושיי׳ בס׳ פדוך השלחן איס י׳ג מס שזהו רק לפנץ נקב

תושלב׳ע

