
רגמשה רעהירהאגרות

 להשקה יהיה השני ובור להמקוה. משם שהולךהנקב
 בשיפוע ולא בשוה הנקב ויהיה כשפוה"נ גדולבנקב

 שיהיה 1טוב קטפרט. יהיה שלא למטהמלמעלה
 יפתחו ואז המקוה שתתמלא אחר עד סתוםהנקב
 ר' לשיטת כי ויסתמוהו אחר רגע וישקוהנקב
 להחמיר שיש קי"ב בס"ק הש"ך שכתבירוחם

 בהבור סגי דלדידיה משום בכאן לחוש איןלכתחלה,
 לצאת הוא השני ובור שם נזרעו שהמיםהראשון
 אחד רגע בהשקה סגי שלדידיה הראב"דשיטת

 תיכף לסתום טוב ולכן תשובה. באיזה זהכדבארתי
 הגשמים. דמי מים הרבה משם יצאושלא

 בכל שעשו מדינאוו הגאב"ד לי שמסרומה
 אין כשפוה"נ, כנקב הגובה באמצע מחיצהבור
 בילה שיש שידוע הדין לפי בזה הצורך ליידוע
 בתחתון שנשארו ולומר מעורבים. נחשבווהמים
 ויותר כשפוה"נ נקב שיש אף דגשמים המיםלעולם
 הגמ', כנגד היא וגם מקור בלא חיצונית טבראהיא
 ורק לכו"ע בילה יש דלרבנן פ' דף בזבחימועיץ
 בילה. אין דטבר אשי ר' איכאלר"א

ידידו,
 פיינשטייןמשה

 קיטימן
 אם פילמער שם ויש פולבסווימינג

 שם למבולאפשר
 תשי"ז. אייר1'

 אפרים מהר"ר הרה"ג תלמידי ידידימעיכ
 שליט"א.גרינבלאם
 באופן בקרקע נעשה אשר פול הסווימינג בדברהנה

 מי לשם יורדים ומתחלה למקוהשכשר
 הברזא פותחים הוח"כ סאה מארבעים יותרגשמים
 אבל שסלים, לא שכבר ומתמלאת מהכותלשלמעלה

 אל המים יוצאים עלעקטרע שע"י טילטעריש
 אל וחחרים מהלכלוך המים שם ומחנקיםהפילטער
 המקוה את פוסלים לא מימ שאובין הםפילטער שבה- שהמים נניח אם שאף וכתבת פולהטווימינג
 כהוע לי מובן לא כשרה, מקוה כאן דישטשום
 אבל לנקות רוצים המים כל דהרי העשיהאפן

 בחזרה תוצאין טקצת שם נכנסיז העת שכלחושבני

 מקוח שיעור לעולם שם שנשאר ונמצא העתכל
 בש4יבין טאה ונטל סאה נתן הוא כן אם אבלכשרה.

 להחמיר שיש כתב כ"ג בס,ק והש,ך פסולשלהרמב"ם
כדבריו.

 בהמים יש הום מק"ט הטילטער אם הדברובעצם
 כלי הוא אם הנה שאוביד פסול לשםהנכנסים
 נעשה לא הרי חבור בלא גם בו להשתמששיכולין
 שעושה וכ"ש לקרקע שחברו לאחר אף ומק,טלקרקע
 בחבור אלא בו להשהמש יכולין אין ואםשאוביד
 אף מק"ט וא,נו בקרקע לקבעו דעת על נעשההרי
 כיון שאוביז דין עושה עכ"פ אבל שחברוקודם

 משה דברות בטפרי ועיין קבעו. ואח"כ כלישעשאו
 לשיטת ולכן באורך. כן שבארתי ג' ענף מ"דטי'

 כדכתב להחמיר לנו שיש שם לטבול פסולההרמב"ם
הש"ך.

 כיוו פטול כאן שאין נוטה יותר זהילהומצד
 ברמ"א כדאיחא למקומם וחוזרים להטילטערדבאים
 מעט כשיוצשון הרמ"א ומש"כ מהריב"ש. נ'סעי'

 מעט דוקא דלאו נראה זחילה מיקרי לא שםוחוזרין
 לשון כ"1 אות בד,מ ולא בריב"ש לא מצאתיולא
 בשאובין ונטל נתן להמכשירין כשר היה ולכןמעט.
 טוב והיה דוקא מעט אולי להטתפק יש קצתאבל

 שכתבת. כמו הטבילה בשעת הפילטער עבודתלהפסיק
 הרמב"ם. שיטת מצד להתיר איז האאבל

 בעת לחוץ המים שיוצאין מקום הסתימהובדבר
 של הוא אם שם נסתם במה לידע צריךהנקוי
 שנעשה מעעם שבירה בלא לסלקו ויכוליםמתכת

 כלי עצמו זה להחשיב גדול טעם יש אזבסראייפן
 רק הוא העלעקטערע של הכטתור דלחיצתומק"ט,
 בעיניך תראה לכן הטתימה דלת ולסגורלפתוח

 לאסור יש אופן במל הא למעשה אבלותוריעני.
 הרמב"ם. שיטתמצד

ידידו,
 פיינשטייןמשה

 קיאטימן
 לזריעהוחדא להשקה חדא בורות בשתי מעלהיש הום כשרה למקוה וזריעה השקהבענין

 פעלדטקץ טנהם טהר"ר הרה-ג ידידיטעע
שליטי4ג


