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תשע״ב חיים ע״י

ו6פ
ה ר ק ה מ ד ו ה י

 1DP ה מקו בית בכ? ה ו רעי״ ביכולת ׳עייע איך יבואר בו
 ירי על לחובו יוכרעך נרול נהר מיניי אך אם לסבילה. כי׳ער

 להציל כאן נ׳צ}נה גרולה ותקנה בארץ. המלנהים סילונות
טהורים. בטיס יטהרו כי רח״ל. 'כרה מעוניע רבות נב־שוה

ראזענבערג ודל ־ «־
טוה״ר וכו' המפורסם הדה״ג ע״י חובר

^ ד הו יי י
מלפנים ן. לי י פו מריות יליד ז"ל, ק ציה י ישראל במהו״ר

 בעיר ראב״ד וכעת לארז, וואד׳עא, טארלא, בעיר רב
 נדרים. ידות : הספרים טחיר קאנארא. מרינה טאראנטא

 על הקרו׳ע הזוהר העתקת יסהוא תורה, זהר שערי
 המלאך, רפאל ספר הנביא. אליהו ילקוט קור׳ס. לשון

מפורסמים, ספרים במה ועוד הקרושה, הקריאה

זרען געשטעלט איז ספר סוך צום באמערקונג.  געו̂ו
 פלאן דער ידיעות, נויטיגע אלע זשארמ^זן אויך

 מיט ווערען, ו.עמאכט דארך הויז־מקוה׳לע אזא אזוי ווי
רעם. פון דינים נויטיגע אלע
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ה ר M ז א
 חר, גם ובן שלו, ^ה לאסור יכול אדם בל תורה דין סי יבעל לכל ידוע

 בלתי הזה היבור להדפיס יהין לבל אדם כל ̂;ל אני אוסר לכן המדינה.
המחבר יברך. ,־היצומע יענש. ענש העוכר רשותי.



וקוד צורי נעזרת
̂ח שיש טובה תקנה אחת רכים בת בשערי להודיע כזה הנני  ביכוי

̂:ה במקומות הרריים ל;ישרא̂, צתקן  ^עשות ביכולתם שאי! כא
 ביכולתן אין והנשים שונות, מניעות מחמת קה? של מקוה להם

 של בושה מחמת אשר מהם יש הטבילה. לבית■ רחוק למקום לנסוע
 ללכת גם אפילו אלא לנסוע, דוקא ולאו לנסוע. ממאנות טפשות

״היגיענא" חכמת פי שעל תאמרנה שבהן ת ו והמשכיל הטבילה. לבית
 כמעט נדה של כרת והאיסור קהל, של טקוה בטבילת נשקפת סכנה

 לכן שומעות. שכך ם זני ■לא אוי רטנה. עבר י ע" ולהם להן שהותר
 רין פי על וישר כשר שיהי' קטנים מקואות־בית להם לתקן נתעוררתי

 הוצאות דורש אין כזה קטן וימקוה נדה. לטבילת ■הקדושה תורתנו
 אם שהוא חדר באיזה להעמידו אפשד וגם גדול. מקום ולא גדולות

 לתוף סילונות ע״י הנימשבים גדול נהר ■טי ההוא למקום יגיע אף
 מישראל רבות נפשות ינצלו ספק בלתי ועי׳יז באד. מי .ולא הבתים.
 ואכיל היתרא אינש שבק דלא כדקי״ל נרה. איסור של כרה מעונש

איסורא.



יהודה מהוה ספר

 שנמ׳שכים הגדולות בערים הנהוג המים בעני! ואבאר אדבר רא־טית
 מן הארץ בעומק ר.ועיםpדן מתכות של סילונות י ע" לבתים

 יש אם המים אותן בדין ונעיין הבארות. מן ולא ,הגרולים הנהרות
 חיותן שאין החשש עליהם יש אם או שאובין מים של החשש עליהם

 ואחרונים ראשונים בפוסקים ומוסכם פשוט דבר זה חנה בטהרה.
 הם אם מתכות של’ וסילונות צינורות ע״י מקואות לעשות דמותר

 היטב ככזבואר לקרקע, המחובר לדבר שניחוברים או לקרקע מחוברים
 וסי׳ השלחן ערוך בספר מזה ויעוין ומ״ח. ל״ו סעי׳ ר״א סי׳ ביור״ר

 חטים שממשיכים יש מקואות שהרבה בזמננו וז׳יל קס״ה, סעי׳ ר״א
 לכתלים מחוברים הסילונות אם גדול, נהר מן ברזל של סילונות ע״י

 כל בסוך אם מותר מ״ט מחוברים אינם כשהם ואף מותר, וראי
 המים יורד וממנו מפחים ג׳ אורך עץ של סילון עושים הסילונות

 סילס־ א״צ כשר, בכל,גוני רבמעין שיתבאר הרא״ש דעת ולפי למקוה.
 ועוד עכ״ל. מחובר יהי׳ ברזל של שהסילון ולא בסופו כלל עץ של

 חגדולות בערים מקואות יש וז״ל 'יקס״ט. ;בסעי' זה ן מעני שם כתב
 וסילונות צינורות דרך העיר בתי לכל הנהרות מן המים חולבים שם אשר
 וממשיכים ״וואדא,־פראוו?זדען" המדינה בלשון ונקרא הקרקע, תחת

 מהצינורות שיפלו'לטקוה או ליזהר צריכין האלה המים למקואות נם
 למקוה שפיכתן שבמקום או לקרקע תטחובריס ברזל של והסילונות

למגור מוכרחים האלה ובמים ג/טפחים. במשך עץ של סילון יעשו
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ה ה לדו מ ספד ד הו י

 <םהר סקוה דין רק מעין דין ע^יהם שאיין ^מקוה, הכנסם אחרי המים
 עכ״ל. זה. בכל ■ליזהר וצריכים בזוחלין. ולא באשבורן

 שהמים לי סודע הוואסער־ליימונג בענין ודרישה הקירח אחרי כן והנה
 בכה העובדות מכונות ע״י ממילא כמו תמיד נמשכים

 גדול נהר ׳מן רחבים סילונות תיך אל המים ולדחות לשפוף עלעקטרי!
 הילוף יסדר הוא וכך מעין, דין לו ויש לעולם ■מימי-ו יכזבו לא אשר’;

 ברוחבו גדול אבנים מגדל נבנה הנהר מן הרתק לא האלה. המים
 המים שיזדקקו כדי מאד הרבה חול מונח המגדל בתוף ובגובהו.
 הנהר מן המים נמשכים הזה המגרל תוף ואל החול. ע״י בו העוברים

 הפועלת עלעקטרית מכונה י ע" ורגע רגע בכל וגדולה מרובה במרה הגדול
 תוף אל המים ולהעלות לדחות מאד גדול בכה הנהר בתוף ועוברת
 אחר׳ במקום ועוד ולבנים. אבנים בנין של ״קאנאלען״ י ע״ .המגדל

 העוטר מאד גדול רעזואר לתוף המים נמשכים משם הרבה רחוק לא
 הנמשכים מים קבין אלפים אלפי בקרבו יכיל .והוא גבוה, מקום על

 עלעקנזרין. בכה הפועלות• מכונות י ע״ כ ג״ המזקק המגדל מן תמיד לתוכו
 המרובים ^מים של הדוחה כה ע״י הבתים אל המים נמשכים ומשם

 כזה רvרעזוא שע״י מובן אבל הגדול. הרעזואר בתוף תמיר הנמצאים
 גדול רעזזאר על לחשוב חשש שום דאין שאובין, המים נעשין אין
 ׳פתוחים שבו ונקבים לקרקע מתחלה שנעשה או בארץ הנבנה כזה

אין המים המשכת רדף שבכל נמצא כלי. דין לו שיהי׳ תמיד
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ה ד ו ה ה פיו מ ר■ פ ם

, בית כ?י יצתוף שקום בשום; המים מתכנסי!  .חשש 'יהי' שעי"ז :קכ̂ו
̂ח, ע«צ־וזמים שאובין ̂! ־י ר̂ד ̂רוחשש,,  בשג׳.# _הףעזו.אה:כווב^5̂ח

̂ק ח׳׳ס הוש-<זה חןשו׳׳חי״ר יור״ר ח '־'‘י" ■ ■ כצל.■ דאין.̂'

̂י'■ WD בשו״ת צאחי13י ■וכך ̂ר ̂פתי ■צ
̂.ע̂י שס׳שוא? ל"ה..'ון׳:א בסי׳ ז״צ בר^ין ודהuיר רבחטבו^ון.‘ >השוא

̂י שתמה בוואנעם נשים  •■המום ■̂ע וחשש בתחתיתם, אבן:וסנוקבים כי
̂כות של צינורות ע״י שטה הבאים  ̂דv■וע ע!י״ך:^׳שאובו^ שנעשין ■ ̂^

 ׳:;בבתיחס:: הנמצאים ש^מתבות■. כוואנעס ^טבולי‘עי״ז.יבאו' דיםנ?א חשש
 .נפםח״הקווייח. א5 ך.אם ־בקצור, הגאון והשיב ; ל:;ה, זה בין מה ריאמרו

 יהמך ■כיצ : •הוואנ/גם, אא המים; יכים5שכןן הצנורות בתוח המעין מן
 .סע׳׳י״ בוור"ד;'ם''ר./ר״א במבואר כמעין הוא ,רירי לוה י הק נפסק שלא•
 •אמרו-בגבן/נדה,דח.■ 'כבר לקלקולים,:■ לחוש שיש דבר ועל יו״ד.
 'ל״ארארל סעי' ח■״V,ק י!סיי̂- ביור״ד כמובא מרהצאוח גזירת םיםום ס״ז
שהטקוא:ות'':.קף־ו̂ם במקומות• מדעתנו. גזרוה להוסיח לנ.ו אין

 י ■'תש-לחוש ־’w לספויל ואינן-יכולות הלושות •הזה בזמן והנ׳קים
 ■’■יכוליז־-לטבול שיהיו :תקנה עלינוילראות וחובה כלל, יסבלו שלא

 ך־• ־ עמריעכ״ל.; ומכשול.מישראל תהלה יסיר ויהשי״ת י בחמין.
 ־.שעור;■:בימי.■■ ־ ז״ל ברלין רברי,■הגאון, על ■ להוסיף יש עוד. ולפע״ך,

..כדאיתא. ׳סל;'בנייר; י,באמבטאות מקואות להם הי'י המשנה
■אה •אוכזריה ■וחהטים '׳ והו'■ שבמהחץ •האביק . דמקיואת, פ׳ץ' י׳ במשנה
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 בידי עשוי 5שהג<צגי שאע״פ וזרי שני בזכח הא■ רא׳ישון נזכח הא
̂,כ?כה ופוטר הקוכעו הואי והאדם ...................... ■(מ״׳מ

שהוא/■' דמחט ר^ו/•מההוא ועור וכו/ גברא כח שם אין ואילך ראשון
V;:1 י״׳־

 י"'' ׳ ■ ׳. ; עצי׳ שעבר כייון בסים וטביא■ מוליף הי' המערה, מעלות על ̂גהונה
ל : מטהר הי' לא• ‘רא הגל יתלש שלא ובלבד רירא׳׳ש וםי' טהורה. •הגל

/h
'־ ‘י'י'■י■ ' מטהר הי' מיחת סאה מ' יבו' דביש משסע סאה. פ' בו יש ,אם ■אלא
̂:'v/;v1;.,־;r■. .אצא ממש בידיו הא־דם•■ תלשו ולא הואייל אדם, מכח שבא פ“אע :K' :׳=

ז ליד ■וחומר הל שהדברים כאן אני ורואה ונתלש, המים את דהה
הוא המים המשכת ;של הפועל שכח, דידן בנידון הה׳־ר זה לפי*

v}4.,'׳/'.-/y לכן ■ תמים, ולהעלות לשאוב הכיכונוה על ■הפועל עלעקמרי 4 4 tS■',•'
אדם ב!ת ע״י המכונות אל מובא העלעקסרין שזרם אע״פ

■ • י.כחי■ ע" המים המשכת נעשה זה שבשביל ולומר הדעת על להעלות

. י ; . ■ כמובן: ■וחומר קל של בנו בן כאן והרי גברא,
.ע״< מקוח לעשות דס׳ל אער עהירא רכנו כתשו׳ גם מתיר זה וכעי־ן

נענןע;; , ע״ו חמים ווערק״.להגבית ״אוהד כרדף חושב ־מעיבה
 מםכת הראי״ש.סוף דעת ■א. להיתר. טעמים כמה שם ומביא שלשלת,

 יטוסאה הטקבל דבר ע״י אפילו ממעין אבל ממקוה במנישיף דדוקא. נרה
 רסי׳לר״א: הראשונה רעה לעיקר שתופס. מדבריו ונראה כשר,
 בתשו׳' שם מביא,. ועוד בכת מחלק שאינו מי כיש רלא מ״ט כעי'

ועולים שנמשכיק י רהמים ומפיק-שם להיתדא, ב' יטעם רעקי׳א

’ . ^ / ־' ■ , י ̂ ^-6—
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 הןייתן|ע״י.טהרר!,. ון1׳שד; פאי.כ?ד(ן5:כן אmpp 7̂ ׳טבאים קורם אצעוף :
רמץ. היא Dit^n: ,פעוצת ראם ̂ד מעם ב קם :.ועוד-מבאר  ^!עי׳׳ז •רק̂:

אי המים ׳.יגביהו  ביור״ד ■זקסב|אר אך̂ם הויות^ע״י שקרי מעצמ&״̂י
דדי״א  קיעקה' ארי השקוה מי בורו קנענע דמותר בהגהה ג״ז סעי' ׳ס̂י

 .יסם |וסיים ע״ג. בס״ק • שם : הט׳׳ז וכדברי כ^ו, גבי עק ויעבור •מים גא

 רידן ^בנידון גם בוראי קושר י׳̂ג וכן עריר, דירי' רבנורון הג׳־ק 'בתקו'
 אקא . בידיו:משק המים מגביה האדם ■קאיז כיון יותר עוד דעריר

: ■’ . , .׳ : בקבר. דגרמא :;:ע״י׳נרמא
 בתקו׳ קמביא א' עק/טעם דידן בנידן .קסטוף גרצה ראם ״אייבןקא

 אפילו ־משעין דבהמשבת הרא״ק, ידעת קהיא איגד עקיבא רבנו : •
 בםעי' המחיר קהביא הראקונה כדעה בקר טומאה המקבל דבר ידי ̂ע

 דחשבינן הטעכך פתי המחבר דהנה לעיין, לכאורה יק מ״ט׳
 או. למעין . מחובר הוא, באילו לתוכיו המים קמטשיף■ •לזה-השקוה

 דבפסול-דאורייתא■ שהב?ירין דאנן וכיון ש.קם: קממשיף־יהשים ־לבזקוה
 ג״ג. הרנדא-בסעי' כדברי הנארי ■ כשפופרת החבור קיעור קיהי' בעינן
 ,כן אם דאורייתא פסולא הוא■ :טומאה המקבל דבר ■של רהפסול וכיוז;
און ובניר.!־; הנאד, כשפופרת ־יהי' שההבוה ■תוקא לזה 'יצריך  באן דירן'
 לתוך, המים את הממשיכים חסילתות שהרי כשפופרת,הנאד, חבור

 ■הנאד. שפופרת כזקיעור שלהם.פחות והלל לבסור צרים הם הבתים’
העומדים המים על הוא דגים שאגו מה העיקר רהלא בזה י״ל : : אמנם
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̂ יהודה מפוה ספר

 ׳הסיטונות י'תוך ההכויעכה יסהתהאות םהכ?ת. נפסלי; אם .•בהסיטונות
 בטהרה;.׳, חי,ותן אין רטוב םוטאה הטהיט ארס ■פעולת ידי ער בארן ,

 יצריס.ד; הם ■ הסילונות. יטבסור מה כצל' ■מקצקצ ראין יטפיר י׳ר ובזה

 ■- יסההתתלה;הםיצונות: כיון י הנאד. שפופרת, פחות'משיעור שלהס והלל
 ■ ושפיר י יותר, הרבה רהבים הם יםם 'צהנהר, טהוכרים שהם בטהום

̂׳ז ̂יר הם מחוברים הסילונות בבר העוטרים הטיס עי  , הראשון בהצה תכ
 .’תמיד■:; ,’הגאד,,,,־ועי׳׳ז משפופרת יותר הרבה ו.רוצ בשיעור הנהר אר
 ■ צההל טעם\ יש ועוד הנהר. אל והחבור ההשקה ע״י נטהרים הם

 מקבצים׳ ; תו'אי-נם צקרקע מחוברים שהסירוסות, דכיון דירן לנידון
התיקון מועיצ בטהרה היותן שאין החשש דבשביר ידוע וזאת .טומאה
 נ'.טפתים בעצ טומאה מקבל שאינו סילון הסילונות ל.ר בסוף לעשות

 ■ תיקון שמועיל דכמו מסתברא וא״ב עין, שר סילוז כגון הפ.ו).־ז, רכל
 ■ טומאה־ הס.מקבלים שהסילונוה מהמת בטהרה חיותן שאין לחששא זה
 פעולתי שיש מחמה במהרה היותן ׳סאין להששא זה תיקון מועיל ׳.מ כן

 ' ראלו י׳זל לכן הסילונות. להור הנהר ■מן המים המשכה בהחלת אדם
 הם הסילונוח כל ליסוף שנעיפים טומאה מקכלים שאינם הסילונות

 י המשכת בהתחלת ארמי פעולת מת כיה כנזהרה חיותן יעאין רמה גם תיקון
■ ל ■ י - הסילונות.. לתוף המיט
 מחובר/ הסילון שבסוף הנהוג כפי בזה עיון מקום עוד יש כן . וחגת

■להוציא׳ כדו להפתח העומד ״קראן״ הנקרא ■מתכות של כרזא

סן ׳ י■ י ' .. ת - ^־
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 ׳הבחא.• מן -חש׳עות;•a כאן י׳גן בז אם המים,: עכב5 כרי ויציהםגר המים
, ׳צדרבית• יש שהכףזא. דכיון יא׳  שמקיאה מעין כמו ׳הוה כן אם - ־ קכ̂ו

י מן’ ץציאהן צאחה אפייצו נפס^ין דהמים כ^י, 'יצתוך:  כמבואר ה̂כ

; ח/ סעי' ̂ר״א -בסי'  להוציא' הכיךזא את ותח2ה ד׳וא שהאדם דכיון ב/,̂'
י החשש יש שוב כ“א ׳המים, ד י , ן י א , ך ̂וה• טהרה ■  .ל;סוה.תםיי

 ברזא.מנהושת מענין יםאיצ,ח מביא רי״ח תשו׳ ה״ס בשיו״ת .וראיתי'
 שם ומסית ; ■ בטהרה, הויתיהמים ראין משום בזה יצהוש יש אי י -

 ברור ,דבר עוד'; אין .אב? ; טומאה. צ מתי כזו שאין-ברזא בפשיטות
 ברזא ע?^א־ות שם ראוצי;ירבר חיציצ, ?ה שיש ברזא עצ שכונתו

 בו שאנו׳מרברים אבצ!הברזא חצוצ־כצצ. צי' !רצית פקה שהואיכעי!
 , משם:' חמור מיס״אוצי מעט קבוצ ׳בית מ,קום1יו חצוצ צו יש

 שצו בשו״ת■ מאירות פנים ■כעצ הגדוצ שהגאון ומצאתי יגעתי■ , אבל
 צהיתרא פגנים שם'כמה. והראה כזו• שאצה מביא ל!"ת סי' ח״ב י ,

 וו"צ , ,בקיצור מרבדיו מעט צהביא די וצעגיננו באריכות, בניירודזה
 שם צו- ׳דיש נימא אי אר הדא בעוצם, חומדא צד כאן דאין נראה

 יורדים הברזאו שפותחים צאחף מ"מ הברזא, מחמת ■צםיצון.זה כצי
 כצי,; חשיב צא הפתיחה ובעת צהמקוה, דרת־הסיצון המעין מי

 רוחות מג׳ טחו□ אם ראח -ועור וכו׳. בהשקה חמים דנטהרו תם
 גבו •הב״י שכתב זה,'כמו בשמצ קבוצ בית חוה צא בהצינות צגמרי

בית; חשוב מג<'צא איבצ ; . מד׳'רוחות דוקא צבזבת צה שיש ״מצא״
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 .'ה1במל לטכ̂ו כדחוש בית שום ,דאין ובדור פשוט כן אם קבוה.
אם אף) דהא שבסלון, תמים על שאובין בזים שם אין דלעולם כזה,
 וכשפותחין למעין, ומחובר בתחלתו תוא פתוח מ״מ לבסוף סתום תוא

 גרע לא■ אח״כ, שסותמים ואף אחד, חבור הכל נעשה לכסוף הברזא
לקרקע מחוסר רסילון כיון טהרה, ע״י חיותן משום ואי ממקוה,

כאן אין וא"כ טהרה, י ע" היותן ה והו טומאה, מקבל אין שוב
עכ״ל. פשוט, דבר והוא כלל לפקפק מקום
 שהמים בהשקה המים דנטהרו מאירות הפנים רכהב במה •והנה

 בזה לרקרק לכאורה יש להטעין. הסילון סהתחלה מחוברים
 לטבול פסול כלי לתוף שמקלח בזעין רכתב בויר״ד ר״א בסי׳ ח׳ מסעיף

 כעעיל דאין הרי הכלי. מן שיצאו לאתר ובין הכלי שבתוך במים בין
 והאחרונים הראשונים בה דשו כבר זו קויסי׳ אבל שבכלי, לכיים השקה

 סאה. מ׳ בו כשיש הכלי תוך לטבול להתיר רוצה 'צהרשכ״א האמנם
 האחרונים אבל כן. לומר יחשוב המיטניות על בפירושו הר״׳ט ונם

 פסול השוקת ע״ג שהעבירו ן דמעי ,דהא זו קושי׳ ומתרצים טחטירים
 להטביל רבנן בהו דגזרו כתב הר״ש דרבנן. גזרה מטעם ירק הוא

 במקום אותו שקובעים רפעמים תקלה ילידי בהו אתו דילטא בתוכם
 הרא״ש ובפירוש הנאד. כשפופרת חבור שוס יהי׳ ולא המים מוציא
 בלא סאה מ' בו ׳טיש בכלי להטביל אתי דילמא הגזרה מעם •סם מביא

ובפירוש התוי״ט יווגם כץ. ומתדץ זו קושי׳ מביא הט׳׳ז וגם חבור. י
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̂כניות ייטרא^ תפארת  א,פרו:המים זה מטעם והגה כך. תרצז הכל
 היא גזרה דחדא <גזרה, גזרה זה ואי! הכ^י, ׳מן ׳כיצאו לןאחר גם

̂י שבתוך האצה מים עצ הגזרה חצה אחת שפעם כיון  שאפשר הכי
 מקוה צתוך יומשכי אה״כ אם אף האלה 'מים יתכשרו צא• הו צטבוצ
 המים אם רק שייך זו הה רגז שפיר ומובן מסתבר ומעתה כצי. שאינו
 בסיצון אבצ כשוקת. בתוכו, לטבול שיאפשר כצי צתוך באים
 שצ כז׳ו צגזרה שייכות שום בו אין הברזא ע״י כצי חשוב אם אפיצו
 מאירות הפנים כתב שפיך צכן כצצ. אפשר 'דלא מה בתוכו טביצה

למעין. השקה ירי עצ שבסצון המים דנטהרים

 זו בהצכה פנינו האיר מאירות פגים ׳טהבעצ כיבין כל יבין ■ועתה
 מצד אמנם הברזא. גוף מצד כצצ 'מיחוש ביה כאן האין '

 יש ועי״ז טומאה מקבל הוא שהאדם הברזא, -,וסוגר פותה שהאדם מה
 הבעצ בפירוש כצצ דיבר לא מזה בטהרה, היותן חו מקרי דצא צחוש
 טעם בדבריו צהעמים דיש דרכו יורה האנית אכצ מאירות. פנים

 השקה ע׳י שבםיצון תמים שנטהרו דכתב במה זה צהשש גם צהיתרא
ומחובר בתחצתו הוא יפתוה מקום טכצ צבסוף שסתום דאף להטעין.
תשו' בשם לעיל שמובא כמו דבריו בונת י"צ זה וצפי צהמעין.

 דוקא שייבא זו דחומרא הרא״ש דעת על עצמו שסומך רעק״א
 טומאה המקבל דבר ע״י אפי' ממעין, בממשיך אבל ממקוה, בממשיך

להוציא הבדזא פותה שאדם מה כל.צ לו איכפת צא ומש״־ כשר, ׳ג״כ
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וה.pהסiר הםילון ט! הטיס
 הטהרי׳ק צןכתב’ מה י’3ע כהיתרא סעסא עוד בזה יומר נראה ,*מ

 מה בתו״כ שנדר׳ש רמה וה׳נ;"ף י .הב" ו הביא נ״ו בשור־ע
 הקרקע אהפירת קאי צא ^פים, בידי מקוה אף ■המים בידי מעין

 צבוא צרוכין שהמים המים, הויית ער אצא אנשים, י ע׳■ ת י עש נ •ט
 מהרץ זו סברא ועפ״י בבהף. מילא צאפוקי ׳סמים, בידי יסטה
 השקה טהני האיר שם דניקשה בשמיה, צ׳׳ב ס״ק ר״א פי׳ טרה רס הצהם

 ויתורץ שטים בירי נעשה המקוה שתהא בעינן הרי ארם, בעוצה ע״י
 המקוה מי בגוף מעשה עושה שאינו כיון אדם, בידי מקרי צא רזה שם

 המקוה מתכשרא וממיצא הניבדיצ המסף את מסיר שהוא אצא
עכ״צ. הכשרה. עם בהתערבותה

 שמרבר רי״ד תשוב׳ יור״ר הצק ח״ס בשו״ת זה כעין מצאתי ועוד
 והשש כצי, שהיא הברזא חשש החששות. אצה שתי טן

 החששות שחי שם מבטי והוא הכרזא. אה הבותח רם הא פעוצת
 המצאים שצנו במקואות רקמן ומאי שם, וז״צ יר. כצאחר האצה

 בידים שובך אדם ואין הרבה, משיעור יותר אפייו כשרים מים
 ונעשה הקבוע ביורה מים מחממים אף כצצ, •סאובין מים יהובן

 ברזא. בה ׳טקבוע אצא הנאד, משפופרת יותר ונקובה יקרקע ייתהיה
 כצי, מתורת בטצ פתוח שהברזא; שבשעה בקונטרס בארתי וכבר

מנסרים מחובר םייצון ע״י משם נכדשכים והמים הברזא ופותחים
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אדם ;וסה הסקוה. ף ו הה ן ונוכרי טפחים פג׳ ארוך יותר  א ז בר ה ר י סס ̂׳
 נמשכין והמים הכיוגע מסיר רק ראינו אדם, י ע״ הויה סקרי אינו

באריכות, יסם עיי; עכ״ק, מאליה;
 זה אי; ^הברזא פותח ׳טהאדם רמה כך י״ל ריד; ,בני,דון הה״ד וא"כ

 מן קצאת הכן עומדים המים ׳כהרי בבתך. ׳?ממקא דומה
את הפותח והארס כעיל. כנזכר הנהר פי ׳כיי הדוחה כה ע״י הסיצו; J
 מצצאת. המים בפני והמעוכב הבדיל המסך את מסיר רק הוא הברזא

 פעוצה בעוביצ בטהרה חיוה; ׳כאי; הה׳ס׳טא לה דאזדא <טפיר ביוב; לכן
 עזהוא אפ׳כר עהברזא פה ה׳כני והיכ׳ט הברזא. את הפותה אדם
 צתקן טובה עצה ים י לזה ׳טהרי להו׳ט אי; כן גם טומאה. הכ?קבצ דבר

 המים נמ׳טכים יהיו ע׳ן ־טל הצינור ופן לסופו עץ ׳טל ■־צינור הברזא אל
המקוה, אצ

 הנקרא כזו ברזא עם כלל נ׳טתפ׳ט לבלתי י׳ט, רה ה א עצה ועזד
שנתחד׳^ ״השרויף״ עם בזה להיטתמ׳ט יטאפ׳טר אלא ״קראן"

 א׳טה הסיצון פצע א ב הנקבע קטן גלגל ׳טהוא האחרונות, בעתים
 מן המים יוצאים ז ועי" 'וצ׳טמאל. לימין צירו על ויסובב יתגצגל
 צא ^שש, ׳טום בזה ב׳טרויך הו ]וציכא המים, •בו נתעכבים או הסיצון

טומאה. המקבצ דבר ח־ט׳ט ולא קבול בית כלי ח׳ט׳ט

- 15-



ח ד ו ה ̂ ה ו ק מ ר & ם

המיס פקוה פקוס בענין
 "הוואסערצייסונג״ על והסילונות הפיס הכיסר ענהברד אהדי ועתה

אופן■ המים, נו יבואו אער הטבילה נוקום בענין עוד נדבר
 כמו כתלים ר; המים מקוה מקום לעשות הוא וייבר כשר היותר א׳

 ״צימענט" בחיפוי לבנים בנין מן און לבד, ־׳צימענט״ מן און תיבה,
 ■כשר וזה וואנעם", ״קאפלאנע שעושים כררף ״קאכליס" בחיפוי או

 כהיתר האחרונים שמפקפקים חקקו ולבסור שקבעו טבלי יותר הדסה
 !והקביעות שהחקיקה כלי בהיתר מפקפקים אחרונים ■ואיזה שלו.

 מקום אין הראשונים ים פוסק ■ה דברי שעפ״י הגם כאהד. נע*םין
 של החששות בל אמנם עריה. בריא ושמא ובריא שלהם, לספיקות

 נוש שלם כלי שנעשה באופן רק שייכי האחרונים פוסקים איזה
 ■אחרי בשליפותו למקום ממקום הכלי כל למלמל באפשרות ויש אהד

 שהכתלים זה באופן אבל להקרקע. הכלי והתהברות קביעות ׳ביקלקלו
ורצפת לבנים, בנין מן או לבד "צימענט" מן נעשים יהיו התיבה של

I
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 אי האזפן הtכ1 וציכ׳עגט, ^בנים בני! טן תהי׳ ^תיבה של הקרקע
 ^ייף דאין ודאי קמקוט, ממקום ת ימיו בשק התיבה כ< קטיטק אפשר

 סעי׳ ר״א טי' ביור״ר כמבואר קמקוח בזו תיבה• של בהיתר צפקפק בלל
 וגם בקי. שם כקק עליו אין אבנים מהרבה שנעשית הכלי ■ברמ׳׳א ז׳

בפשיטות. כן פוסק הרשב׳׳א
 הוא« .פקפוק שום בלי ג״כ כשר המים מקוה מקום ׳טיהי׳ או-פן.,ב׳

 עין קרשי מן שלה כתלים ר׳ המים מקוה של התיבה לעשות.
 יחפה מבפנים התיכה ותוף אצבעות. ב׳ בערך הפחות לכל עבים

 שלא ובשביל הנקיון בשביל בדיל בטסי או נחשת בטסי ■הקרשים
 באיזה הארץ אל התיבה היטב ויקבע הקרשים. חרכי דרף המים יזוםו
 התיבה בפנים יעשה אה״כ ממקומה. ת׳זיז שלא שרוצה הדרי
 התיבה. מן המים כלל שלא-יזובו באופן וצימענט לבנים בנין ■מן קרקע
 לבנה, כעובי אצבעות ג׳ הפחות לכל שיהי' ■די התיבה קרקעות עובי
 כלי שם התיבה על עוד אין לבנים בנין מן בלבד הקרקע רק אם דאף
 למקום. ממקום בשליסות התיבה כל לטלטל באפשרות עור דאין
 מים •סאה מ' בה שיהי׳ שלה ובגובה וברהבה באורכה התיבה מדת

אצבעות, ע״ה אורכה בפנים התיבה חלל שיחי׳ הוא בריוח,
 התיבה כותלי של יהגוכה אצבעות. כ״ח יהי׳ התיבה חלל ורוחב

 ג' בעובי התיבה קרקעת בפנים שיעשה ואהה אצבעות. מ׳׳ג יהי׳
הרברים ושאר אצבעות. ט׳ בפנים התיבה חלל גויה ישאר אצבעות
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יהודה מהוה ספר

 בטתיחת בשכיבה תהיד! התיבה בתוף והטביחה לקטן. כנזכר יעשה
 ובסי' ז י" יה ע ס ק*ל״ה סי' ד ר" יו ב כנזכר במים השם רג כעין הגוה
להמן, כטובא הרב ובש׳׳ע ס׳׳ו סעיה ר״א

 <שי.הי' סיאה מ' בו שיהי' יהטים מקוה מקום גורל שיעור דבר ועל
 הנה הו., בעין המה במתיחת בשכיבה שם לטבול אפשר

 אמות, ,ג' ברום ■אטה על אטה ■ופוסקים בש׳יס הנזכר‘ ה׳סיעור ידוע
 להעתיק טוב כי וראיתי אצבע. חצי ועוד ספחים, ששה בת כאמה

 שכתב מה זצ״ל התניא בעל וקדוש צדיק הגהול הגאון דברי כאן
שם ■וז״ל המקוה. תיקון רבר על נדה הלכות סוף שקו ערוף בשלחן

 כחצי ליהיות צריך בטקוה המים שגובה בהלכה המצוינים בשערים נודע
 תש-וה כאשר בבטנה קמטים יהיו שלא ׳בכדי לטיבורה ממעל אמה

 מאד הדבר שקשה ולפי סעומד. טוביה היא אם ביותר ראשה
 בטתיחות שתטבל הוא ההכרח לכן למקוה, כ־׳ב •הרבה הטין מים להטיל

 דהיינו המקוה. של התיבה לאורך דג כעין בשכיבה המים תהה גופה
 ובידיה לשוליה. התיבה'סמוך ־■סל הקצר כרופן רו.לי־ שתרהוק

 רוקא התחתונה ב׳סליבה ׳סכנגרו הקצר לרקפן הסמוכה ב׳סליבה ז תאה
 אפילו המים פני על צף שערה יהי׳ שלא כדי רתיבה, לשולי הסמוכה

 ח״י ערך מבפנים התיבה אורך להיות צריך לזאת■ ואי ת״ו. ו מיטה
;ונשאר טבחים. ד׳ ערך באורך השליבות ורוחב .מרווחים טפחים
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̂הת טפחים י״ר ורף א  ארוכה, היא ואם ים. הכי חת ח ה ים הא ג;ף ׳םטות2י
 כלל. רמים חוץ ׳טערה יהי׳ ׳םי".א רק התחתונה, היטליבה על ראיקה יהי׳

 בכדי מעט יותר כירווהים טפחים ׳ם׳םה יהי׳ 'מבפנים ,התיבה ורותהב
 טפח, על טפח טפחים ממאה יותר עולה החיבה יעטה כל יטיהי׳
 יע׳טו ו׳םם מרווחים. טפחים ז' מן ימעט יותר במקוה המים ונובח
 בנפשו טאד שיזהר הניקוח על הכיטונה הבלן להזהיר בתיבה סימן
 הכ׳סרים ׳כמים שיראה עד התיבה אל השאובין חמין מים לשפוך ׳פלא

 כשדים מים ^עיהי' בכדי בכלל. ועד הסימן, עד מגיעים שבתיבה
עכ״ל. בצמצום. ולא בריוח סאה ארבעים

 בחתיכה שיהי׳ כאן להחמיר לי נראה האלה זצ״ל הגאון דברי פי ועל
 דהיינו גדול. ברי־וח ססרים מים סאה ארבעים הכיים מקור. של

 ׳סהם טפחים שבעה יהי׳ מבפנים המקוה ׳ערוהב לעיל, שכתבתי ככיו
בערך מהווחים טופחים ח״י יהי' בפנים המקוה ואורך אצבעות. כ״ח
שבעה ג״כ יהי׳ מבפנים הכשרים מים גובה של וסימן אצבעות. ע״ה

 חשבון ולפי התיבה. קרקעת של העובי אחר אצבעות כ׳־ח ־•םהם טפחים
 בערך בהמקוה הכשרים מים של מרובעות האצבעות כל סך יעלה זה

 פעמים ע״ה תשפ״ד. עולה כ״ח פעמים כ״ח בי ות״ת. אלך נ״ח
 הכשרים מים תוספות יהי׳ כן ואם ות״ת, אלף נ״ה עולה תשפ״ד
י״ד בערך בייור״ד, הנזכר הרין פי שעל. השיעור מן יותר זה במקוה
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יהודה מהו־ה ספר

 גכוהיכ הפיקוה תיבת דופני יהיו זה ומצבד אצבעות. תר"פ
 ב?קום עזיהי׳ בדי יותד אצבעות י״ב בעוף הגובה, לאוהד'סינין יותד עוד

 מתום עןיהי' וגם הטביצה, בשעת להתנשא הכזקויה שבתיבת ליהמים
̂הפיג הותהין מים שמה צשפוף  כשדים מים שם שיהי' אחרי הצינה י
 החוצה, התיבה לשפת ממעל המים יצאו -ולא אצבעות, ח כ״ בגובה

 המקוה תיבת שדופני נמצא זוחלין, מחשש המים יופסלו שלא בדי
 אצבעות. ארבעים יהיו,גבוהים התיבה קרקע עובי לאחר כפנים
 התיבה בקרקע בקב לעשות יש המקוה תיבת מן המים להוציא וכדי

 בוואנעם שעושין בדרף (ראבערס) ״גומי״ של ־ברזא עם
 לשם שיעשה ולא פקק. כעין עץ של א ברז ׳שיעשה או פשוטים.

 אין עכ׳ש שם. וז״ל הנ״ל. ח״ס, בתשו' כמובא מתכות של כרזא
 טומאה המקבל דבר ע״י המים יציאת לעכב לכתחלה להקל לסמור
 טומאה, המקבל דבר הוא אולי לספק, יש מתכות של וכברזא

 מבפנים לעשות טוב 'המקוה תיבת לתוך ליכנם נקל יהי׳ ו׳למעץ
 שליבה כל רותב שליבות. ב׳ הקצר דופן אצל ׳לרחבה התיבה

 שמסיים במקום יעשה אחת שליבה אצבעות, 'שש בערף שיהי׳ די
 השניה ושליבה שמבפנים. התיבה קרקעה מן אצבעות כי׳ה של הנובה
 שיהי׳ דהיינו הראשונה, שליבה ובין התיבה קרקעת בין באמצע יעשה
 שליבה ובין התחתונה, עדי׳סליבה התיבה קרקעת מן אצבעות י״ד כערף

שלינה תהי' ובכן אצבעות. י״ר בערף יהי׳ נ׳׳כ והעליונה התחתונה
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יהודה מהוה ספר

̂רים מים גובה לסימן העליונה הכיקוה. תיבת בת!וף צהי,ות יסצריף הכע

דג כעין ביסכיבה הגוד במתיחה הטבילה לעיסות נקלוהבעבור
 ה׳סני הקצר דופן אצל התיבה מבפנים לע־סות טוב במים היסט

 וצריף הזוית. ביעני עומדים קנים כמו עץ עמודי '׳עני היעליבות יעכנגד
 לאחוז באפ׳טרות ׳עיהי׳ כדי הזוית, מן מעט רחוקים יעם להעמידם

 במתיהו׳ הטבילה ,וביעעת ׳הטבילה. ב׳טעת העביורים ב׳עני בידים
 והידים התחתונה, ה׳עליבה תהת הרגלים תהיינה כעין.דג ב׳עכיבה הגוף

 המים. תחת הראיס גם להכניס נקל יהי׳ ואז ׳העמודים, כ׳טני יאחזו
 זה באופן יהי׳ לא כי יפה. ותעלה בנקל הטבילה תהי׳ זה .ובאופן
 מחמירים פוסקים ייע בעמידה בטבילה כי וגם בגוף. קמטים יעל החיעיע

 יטאיז ידוע וזאת הטבילה. ביעעת הרגלים ולהגביה להזדקר יעצריך
 אבל המים. הקדמת יעל ׳ההיתר על לסמוך וצריך בזה. נזהרין

 ■האלה. חשיעות יעייכי לא ד;ג כעין הגוף במתיחת ב׳עביבה בטבילה
 לתוך הכיערים המים את המביא עץ יעל יעהסילון להתמיד נראה עו,ד

הקרקע. עד התיבה בפניס טיעופע נמתח יהי׳ המקוה תיבת
 הגובה סיום במקום הפחות לכל יתחיל הטילון יעל העליון יערא׳עו דהיינו

 נמתח ויהי׳ המים. גובה על סימן זה גם י׳ יה ■ע כדי אצבעות, כ״ה יעל
 ׳עלא כדי התיבה, קרקעת יעד יגיע התחתון ׳עקצהו באופן מיעופע

 ע״י אלא למטה, ■מלמעלה ניצק בדרך התיבה לתוך הכ׳ערים מים יבואו

תיעוב עי״ז כי אויר, הפסק בלי ממיע המקוה תיבת קרקעת על יעפיכה



ד פ ה ה ו ה ה מ ד ו ה י

 ינמשכים שהמים הנהר ,אצ תמקוה שבתיבת המים התהברות יותר
 קצ״ג •סי' ״ת נוב .ב זו הוטר̂א שנזכר כסו משם
 כאופן אבל המקוה, בתיבת צעשות כיותר החפיפה שגם אמת והן

 מי בצ צהוציא התיבה בקרקע אשר הברזא תפתח החפיפה שאחר
 חדשים כשרים מים צהביא■ הסיצון נפתח יהי׳ ואח״ג משים, החפיפה

 שהוא אצבעות, כ״ח נוכה שצ השיעור שיתמצא ער המקוה תיבת צתוך
כנ״צ. גדוצ בריות סאה ארבעים שיעור

 מים המקות תיבת צתוף צשפוף נעתר המים קרירת צהפג ובשביל
 כ״ח בגובה כשרים מים שצ השיעור יטיתמצא אחר רותחין

 אצבעות. חמשה עור גובה עד אפיצו דהיינו שירצה. ■כמה אצבעות,
 אצבעות, ג׳ בערך המים יגביהו ג״ב הטובצ גוף שע״י צרעת וצריך

 ישפכו אז כי מצאה, התיכה תהי׳ הטביצה שבעשעת באפשרות ואין
 עי״ז צגפסוצ המקוה ותוכצ הטביצה, בשעת החוצה ויז״יבו המים

 בערך .פנים כצ עצ יחסר הטביצה שבשעת טוב צכן זוהצין. מח׳טש
 וגם הטובצ. גוך בה שיכנס אחר מצאה התיכה מצהיות אצבעות ה׳

 יהיו שצא וצראות ■גבו עצ עוכזר אחד הטביצה בשעת צהיות צריך
 כמקוה־ הטביצה ובכן המים. פני עצ הראש שערות מן כצום צפין
בנקיון. והן בכשרות הן ויפה מעוצה טבילה היא כזה בית
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 על ולמעמים הי-צערה, ביחוס חתרוין כהרים !הן ואותpמ הרבות׳ בי ויען
המקרה, יפסול ׳עכהבהי והדקדוקיס בהפרטי□ קטן יבינוי ידי

̂ו אתה מכל’ מבקש אני לכן בזה, ירגיש לא המלאכה ועושה  ׳-ציעיו
 לאיזה המקוה אח יראו המלאכה כל ככלות שאחרי כז־ בית מקוה למו
 כהלכה הכל נע׳עה אם לראות היסב עין ים ישי איכר מומחה מורה רב

 לנו הנשארת הזאת הגדולה המצות ובזכות הזת. בספר שנרשם כמו
 הטבילה שמירת שהיא הקרושה בארצנו כמו הגלות בארצות לקיטה
 מים עליכם וזרקתי שכתוב מקרא במהרה בנו יתקיים כשתה, במקוה

וטהרתם. טהורים

ראזענבערג יודל יהודה הק׳ דברי
קאנאדא טאראנטא, הופ׳ק



 דניפ וי סיפ פלאן דעו
זשאוגאן או̂י

̂ןל עם כרי  הויז אזא! אווי ווי פערשנועהן, צו גרינג זיין ז
 נויטיגע די וותסען זאר ם.ען אליך און ווערען, געניאכס דארר סקןה׳לע•

 נויטיגע די ארג^ןtןע אויר געשטעלס רא נייר האכען דערצו, דינים
 אויד ■און ווערע!, געמאכט ואי דאס אווי ווי פלאן, רעם פון ידיעות

ן־וויז־מקוה׳לע. אזא פון דינים נויטינע די

 פיער פון אםטעןp א מאכען מען רארד עריטטענס א.
 וועלכעס צימענט, בלויז פון .ארעד זיין זאל קאסטען רעד ווענטלעך.

 גלאטיגע פון געמאכט ווערען זאל ער ארעד כיליגסטע, דאס איז
גע־ גראבע פון -געמאפט' ווערען ז,אל ער ארעד צינזענט, מיט ציגעל

נרעב. די אינט׳פעם צוויי פון ווענעער 'ניט ברעטער, פי-נעוועטע
 קאם־ רעם מען זאל ברעמער, פון געמאכט ווערט ■קאסטען דער אויב
 בלעף, גאלוואניזם מיט אויסקלאפען אדום און אדום אינוועניג טען

פון א!וועקשטארען ניט גאר זאל בלעך די ניט. ז׳טאווערט וועלכעס
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̂גל אונטען ר5ג!ן ר1נ? ווענסלעך. די  צו:עלן?אפט ווערען ניט בל;?ד די ז
̂זר ווענט^עף. די צו  עס,L‘אינט׳ י צווי א אוועקיטטארען זאל זי נ

̂זליען זס (■פלאר) רנאה דער אין אריינלוסען ז  ווערען געפאכט וועט ו̂ו
 ל,Vל̂נVBש קיין מאכען ניט ד:ו!רט זיף י5ד< עס כדי קאסטען, אין

̂זן וואסער די וועלכען רודף אויסרינען. ק

 איצטע קיין טיטוועיןעס, אלטע קיין כלעך, אלטע קיין ב.
̂זר מקוה־קאסטען, רעם צו וועכען בענוצט ניט טארען שרויפען  זיי נ
געניצטע. קיין ניט נייע זיין דארפען

 75 לענג די :אינוועניג האלטען דארף מקןדרקאסטען דער ג.
אינטשעס. 43 הויף די אינטיצעס, 28 ברייט די אינטיטעס,
 ווינלר ביידע אין זיין רארף סקוה־קאסטען פון אינוועניג ד.

̂זס קאפ־ווענטעל, ביים יען  דער קומען דארף עם וואו הייסט ד
̂ןל טבילה, ליגעריגע א ביי ניעניט פון קאם ̂רט ן  אריינגעיצטעלט ̂ר

 וועלכע ׳טטעקענס, נר'<ןב/נ פון וואלעקלאף, הילצערנע י צווי ווערען
זלען  בשעת אז אזוי, ווענטלעף די פון אבגערוקט אביסעל שטעהן ̂ז

̂זנהאלטען קענען מען זאל טבילה  צוויי די ביי הענד ביידע טיט זיף ':
ווערען. געמאכט גרינג קאנען זאל טבילה די כדי וואלעקלאף,
 פון פים די וואו ■הייסט ראם פיס־וועגטעל, רעם ביי ה.

 אינוועניג זאל טבילה, ליגעדיגע די בשעה אויפ-קומען וועלען סענש
געהן צו אראב שטיגלעף) טרע&לעף( צוויי אריינגעזעצט ווערען
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^ר) דנ^ה דער פון זיי. אויף ̂ןס (פ̂י  אין ,ווערען געמאכס וועט וו
 זיין !:יזין 5טרעפע׳ אויבערשטען ער׳גזטען צום בין ל)א«םטען סקוה

̂זס אינט־טעס. 28 פוגקט  דער־ אין !yoiP ואין טרעפעיצ ייטע צוו ד
 דאס טרעפעל. אויבערישטען צום ביז (פי?זר) דנאה דער פון טיט

̂זר) דנ?זה רער פון אז הייסט  ז.אל טרעפעל אונטערשטען צום ייז <,פל
טען דעם צווישען און ־אינט־טעס.14 פון ט?זהענט זיין  טרע־ אונטער׳̂ו
̂זל טרעפעצ אויבער׳טטען צום ביז פעל  נאהענט אויסקומעז א-זוי אויך ז
 טרעפעל ער׳עטען צום ייז זוים רער פון און אינט׳טעס, 14 פון
 Dpvt צו גענרג איז טרעפלאף די פון ברייט רי איגטיעעום, 12 זיין

 אינט׳ט. איין צו גענוג איז טרעפצאך די פון גרעי די אעטיטעס.
 ד?זם און פיס־ווענטעא, ביים זיין ז?זל טרעפעל אויבער־טטע ראם

 פיס־ווענטעל פון אבגערוקט זיין זאל טרעפעל אונטעחעטע צווייטע
̂ אינט־טעס. זעפה

 וועלכען אין אנידערשטעלען מען לען קאסטען טפוה דעם ו.
 ארעד צימער באדע אין אדער פלעט, א אויר זיין טעו. וויל. מען חרר
 פייפ רי עןDוp צו ענעןp דארט זאל עס נאר אבע סעלער, אין

 נור געצויגען ווערט וועלכעם פטריט, פון וואסער אריין פיהרט וואם
 היצצער־ א איז עס אויב ברוגען. א פון ניט טייך, גרויסען א •פון
 אז ארט, רעם אויר פערפעסטיווען גום איהם טען זאל קאסטען נער
י פעסט. עטעהן רארט זא!ן ער נאר רוקען, קענען ניט זיף זאל ער
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 געמויערטע א ניקוררקאסטען אין מאבען טען נאכהער ז.
̂ד) דנ$!ה ^̂  קען (פק^ןר) <ןה’דנ די גרעב. די אינט׳עעס דדיי פון (פל

̂דער :ווערען געמאכט  קאכליס פון ??דער ציטענט, טיט ציגעל פון *
̂זה די צימענט. טיט  די צו צוגעפאטט גוט זיין מוז (פל^זס דנ;

 אויב דינען. :יט טאד וואסער די ווויי סקוה־קאסטען, פון ווענסיעף

 צו גוט איז דאדום און פסול. מקור! די איז ארויס רינט ׳וואסער די
̂זס קאסטען, הילצעתעם א ביי מאכען  אויסגע־ אינווענע איז וו

̂זד בלעף די אז בלעך, מיט ל!>:!גען1ע  אריינגע־ ווערען איונטען ג
 (פל^זד), דגאה דעד פון אדיין ציטענט אין אינטשעס י צווי א בויגען

(פלזןזד), דנאה דער אדום ׳עפאלט קיין טאכען ניט זיך זאל עם בדי

 ^זדער פים־ווענטעל, נעבען (פלא,ר!, דנאה דער אין ח.
 הילצער־ א טיט לאף א ,ווערען געמאכט זא(ל קאפ־ווענטעל, נעבען

 מקוה־ פון: וואסער די אדויסלאזען קענען זאל מען צאפען, נעם
 (גומטי), ראבער פון געמאבט זויין אויך קען צאפען רעד קאסטען.

 וואס דעם דודף וואנעס, געוועהנליכע ביי געמאכט איז עם ווי אזוי
 פיהרט ואס יו נדאבערפייפ, דעד צו יפעל פי א קאנעדטעט צו וועדט עם

 איז וואס דעם נאף אצינד הויז. פון וואסער אוטדיינע די אדוייס
 אינט־ דריי פון ופלאר) דנאד די ■מקורדקאמטען אין געווארען געמאכט

 מקוה״קאסטען פון הויף רי אינוועניג א-ויםל!ומען דאדף גרעב, די עעס
אינט׳עעס, 40 נאד
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 סטריט פון וואסער טייף אדיין פיהרט וואס פייפ רי ט.
̂ל געמאכט, ווערט מקוה׳צע דאס וואו ::טוב),’( רום רעד אין  ווערען זוי

 פים־ווענטע^ ביים איז ,בעסער מקוררקאסטען, ■אין ארייגגעצויגען
̂מען צום ביז ווינקל, א אין . ערש  צוועיצח םייסט ראס טרעפע̂י

̂ל ,פייפעצ אייזעתעם דעם צו און אינטשעם,  ■קאנעקטעט •ווערען \
 וועדכע אינטשעס; ררייסיג און עטליכע פון ופייפ היהצערנע א

 צו ביז פייפע̂ן אייזערגעם דעם פון מ׳םופע ׳אריינגע׳טטעלט ווערען
̂זה דער  ׳היצצערנע די אז אז.וי קאסטען, טקוה■ פון (פד^זר) דנ
 פון ווענטע^ זייטע רעם ביי טרעפלאף ביירע ?זנריהרען ל5ז!ן פיופ

ל פיייפ .הילצערנע די און ב?רןוה־קאם,טען,  צו-געפאסט טט ווע־רען ̂ד
קצאמברעס. צוויי מיט ווענטעה זייטיג צום

 הילצעתע נגע לא אזא בעסומען צו וער יטו איז עס אויב ר
 אויך געשרויפט, ־צוזאטען טיילען עטליכע פון ווערען עס קאן פייפ
 רער אין האלטען וועלבע ברעטלעף, 4 פון ווערען געמאכט ר?;זם קען

 דער אין האלטען זאלען יער פ די פון ברעטלעף י צווי כטיט. י א 1 צו גרעב
זלען צוויי אנרערע רי אינטיטעם. דריי צו ברייט  צו ,האלטען ̂ז

 זיין זאל בדעטלאך 4 רי פון לענג די און קוואדראט. אינט׳ט איין
̂זם אינטשעם. דרייסיג און עטליכע טpגערענ ווערט אויבען ווי זא  ד

 אזוי פלעםלעך, הילצערנע מיט פעסט געקלאפט צוזאכזען ■ווערען ז?}ל
■אינטש אן אויוי אינטש איין חלל רער זיין זאל אינוועניג פון אז
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ארייעעשטע^ט ווערען פייפ הילצערנע די און קוואדראט.
̂נעקטעט ווערען עק איין אן אזוי, מ׳ג]ןפע אייזערנעם צום ̂ק

̂!צ py הינסער׳טטער דער און פייפעל, ̂ה דער צו ביז גרייכען ז  ר̂נ

טקויה־קאסטען. ■פון (פל^ןר)
ארייינגע־ ווערט וועהכעס פייפעי אייזערנעם רעם אין וי̂א

 אריימעזעצט ווערען זאל טקוה׳קאסטען, אין ׳טטיקער א צויגען
 און פערהאלטען צום קראן, א טקוה־קאססע; פון העכער אפיסעל

 זייץ אל ז קראן רער מקוה־קאסטען. אין וואסער די אריינלאזען צום
 פייפעל אין ■ארייעגעזעצט ווערט וועלכעם ׳טרויף, א טיט רעדעל א פון

 אויב און ארדיס, וואסער די נעהט לינקס ררעהט מען אז אריין.
פערהאלטען. וואסער די ווערט רעכטס, דרעהט טען

 זאל עם איז, סאה ארבעים פון מקוה ׳טיעור דער יב.
 סטריט פון ווא.סער קאלטע מטר׳ע די מקוררקאסטען אין אריינקומען

 די אז הייסט ראס הויך. אינט׳טעם 28 ביז פיי,פ הילצערנע די דורך
 טרעפעל, אויבעריטטען רעם מיט גלייך ־ויף זיין זאל וואסער כיטר׳ע

דארט ■טוין מען טעג נאכהער אן. זיך הויבט פייפ הילצערנע רי וואו
פון צו באילער א פון צו וואסער, קאכערעע הייסע אריינלאזען

 אינטיטעס 5 נאף ביז דהיינו וויל, מען וויפיעל אנדעריט, עפעס
 כ׳טר׳ע די אריינגעלאזט ווערט עס איירער בעפאר אבער הויך.

אריינלאזען ניט מען טאד הויף, אינטיטעס 28 ביז וואםער קאלטע
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 דערווארעמע! וואסעער די אויף קאן מען וואסער. אנרערע קיין
 שטיינער גגיהענדיגע דורף ארעד א״אראט. עיעקטרישען אן דורך

 די רערווארימעז אויך קאן מען אייזען. שטיקער גייהענדיגע און
̂עד א אין געמאכט וועדט מקוה׳לע דאס אויב וואסעד,  וואו סעי

 די אי! וואדאלפראנט א אייגפיקסען מען קען פוידנעם דא איז עס
 וואסער די מאכען 'הייס קען וועלכעס .באילער, א פיט פוירנעם

 מקורז^ע !פון ■וואטער די נ׳אבען היים אויף קאן מען . מקוה׳רע. פון
באילער. גאז ־קריינעם א דודך

 1אי אויך (אויסצוואגען) חפיפה די מאכען מעג מען יג.
 שטייגער דער ווי וואסער, וואדעם מיט מקוה׳לע זעלכען דעם
 וועדט חפיפה דער פון וואסעד די אז וויסע! זאל מען אבער איו.

 או! אדויסלאזען, גאנצען אין וואסער חפיפה רי מוז מען :און פסול
 איגטשעס 28 ביז וואסער כשר׳ע פרישע אריינלאזען מען זאל נאכהער

- הויף.

 מקוה׳לע אין אויסציהען זיף מען דארך זיין טובל ביים יד.
 זאלען פיס ידי שווימט. פיש א ווי אזוי בויך, אויף׳! ליגענדיג

 זיך מען זאל הענד די מיט און טרעפלעף. די אונטער אויסקומען
 שטעהענריגע צוויי!הילצערנע די ביי פעסט, זעהר ניס אנהאלטען,
 ביידע אין פעסט אריינגעפאטט שטעהען וועלכע וואלעקלעך,

5ארוי ל1̂ז אליין האפ דער נאד אז אזוי קאפ־ווענטעל, פון ווינק.לען
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̂ןר לאנגע די וואסער. פון יפטיירען ̂לען ל!אפ פון ה  ארונ־ ווערען ̂ה
 און ברכה, די ייען טאבס ראן :אניבע. די אונטער טעתענוסען

 גאנצען אין רגע א אויף אראבל^^זען אויך קאפ ידעם באיר סהוט טען
 ווי אזוי פו:ר!ט אן, ■לייבם גאטן קוטט וועלכעס אריין, וואסער אי;
 פארטיג, טבילד! די ן ׳בוי איז ראן און ׳טבילה, ׳עטעהענדיגע א ביי

_ וי׳בר. כ׳טר
 ׳בטעהן עמיצער זאל טבילה ב׳בעת אז גיייף, אין עס טו.

̂זל עט אז ̂זן,1טה אכטונו. און  פון ר5̂ה היין אדוכ״צווימען ניט ז
̂;פ ̂זר איין אויב ווארען וואסער. אויר׳ן ק  וואסער אויף׳ן ׳טוויסט ■ה
 קיין טבילה רי איז וואסער אונטער׳ן אריינגעקוסען ניט איז און

̂ןס רעם רורף ^!בער ניט. טבילה  רערביי ׳טטעהן וועט עסיצער וו
 געוועזען, גוט איז טבילה די אז זיכער וויסען ביען קאן טהון אבטונו. און
 סקוה כ׳טר׳ע א אין טטים טבילה סצוה נרויטע די פון זיוה רעד און

̂זל מען אידען, אונז אויר זיין סגין געוויס וועס  פון ווערען ניצול ז
̂ןל מען און צרות, אלע  און דודות, גוטע וועלט די אויר ברענגען ז
̂זל מען ̂זל עם ונהכיות, י־יטועות זעהען צו דערלעבען ז  ובא זיין ז

אבין. ביגיינו, במהרה גואל לציון
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 אזעלכע מאכען ילאזען וועלען וואם יעניגע רי זעהר בעט איר
 תוהה, ■בן ריכטיגען א צו אדער רב א צו ווייזען ׳זאלען הויז־ביקוה׳לעף,

אלע מיט רען5געוו?! געסאכט ריכטיג אז׳וי איז עם צו נאכקוקען ער
 און גער)ריבען.0̂} איז פפר רעם אין ווי ורקרוהים, פרטים

 גוט אזוי ניט אפשר וועלען וואס אזעלכע זיף נעפינט עם אויב
 ווערעז, נעמאכט דארר מקוה׳לע אזא אזוי ווי פינקטליר פערשסעהן

 זאלען ראן ספר, ראם זיף ביי האבען ן שוי וועצע״ן יי ז כאטש
 פאסט רורף שיקען זיי איך •וועל ארורכשרייבען, מיר מיט זיף זי
 ודהרוהים, פרסים אלע טיט מקוה׳לע הילצער׳ן קליין א פון סאטפעל א

 שוין וועלען זיי און פערשטעהן, גיוט געוויס שוין זיי וועלען נאכהער
̂זבען •ניט זאך קיין אין  וועלען זיי נאר צווייפעל, מינדםטען רעם ה

כשר. זיכער אזוי איז עס אז וויסען

 ראזענב׳עירג, י־ודל הרב תמתבר דברי
קאנאהא. טאראנטא, הופ״ק


