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שוופיעלואףלדירהמחדשכבונהוה~הריעשרהגבוההכותלונעשהמשםכשמפנהו
שיתבארכמולןכלוםבכךאיןלהשחוצההעפרפינויידיעלמאליההנעשיתמחיצההיא

.ששבי'בסי
עלחולקיןויש

~
מועילה~איןאחתשבתשםמונחלהיותהעפרשבימלשוהואומרים"]ה

ואיןמן~לאחרמכאןולפנותולחוורודעתוהואילכפרוץנחשבשיהאהכותללבמלכלום
במהכןואםלעולםשםמונחלהיותשםבימלוכןאםאלאהכותללבמליכולהעפר
מןוהרחיקו]]מפחים'יבגבהוישכןאםאלאמועילהעפראיןלפיכךלדירהיגדרנו
באורךשאצלוהראשונהמחיצהומבמלחדשהמחיצהנעשההואשאןנ]מפחים'גהכותל

להניחו.צרץאיןוגםמפחים'דברחבולהיותצריךאיןואןי]שיתבארכמואמות'מייותר
הלכהולעניןכלוםמועלאיןהחוץבצדאבלבלבדשבפניםמצדואלאהכותלצדדי'מב

:"המיקליאחרהלךמופריםבדברי

תחלהפתחלפתוחרגיליןכיהםלדירהמוקפיןשלנוקרפיפיותשסתם,]אומריםישי
מוקףנקרא"]התחוםבתוךשהואקרפףשכלעודי]אומריםוישלהקיףכךואחר
ואיןבשבתעליודעתוכילדירה

~
הבתיםשאחוריברחבהן]למעלהשנתבארכמועיקרה

:מ"שנ'בסישיתבארוכמוהיאיכרמליתמאתיםמביתיתירהשכשהיא

שאומריםמשוסנמולולמלמלמיתרמ,סאהשעדכקרפףדינוטפהימ'יגבוההליא
איןמאתיםמביתויותרמוקףהואוהרימפחים'ילמעלה"מחיצתוןאסיקגור
:]לדירהיהוקףלאשהריאמות'בראלאבוממלמלין

.ב"מא"רמ,עה"מהזנןמותתעה ע

-

.ריחבטפחים'דך'שצרהטעםג"מישעב"מלקמןראה מלקמןגםראהעז

.י"משעב" ב"מא"פמיכהש-מראעת]לפישםהדשןתרימתעת

ם'שמומק,ינהלותבןה"דא,דזמומהק-פן-זך
,.מגלשבועשבשול,נהו'דבטלואשגה"דשםכרשיי יברבר

יראה.אחתלשבתטיל'בב'מגבשבתטל.נשאיני לשיתםברעתילי'אפ'מגהתוריששמןי"מטשמה'.מלעיל
'.מלקמןגםיראה,בהגיהמיה.שמג'.םלקמןה"וח.היים משעב

.מ" .חק"מא"מ,שםהדשןתרומתעט

.ג"משמג'.ם.ו"מטלקמןוראה,דמעץפ ה-וראמי,שםמיכתח-רזנתלפי,שםהרשןתרימת?כש

.שםא"רמ.ת~ש"בראהיבאו,תקצט"ממשההי ,זק"מא-מפב

.ל"הנא"מעלהעיוראבןפג

,מנדלקמןפד מד"העצ"צת"שו,יגק"מרבהאליהראהפה

,ז"מקנח" פ

-

',םלקמןוראה,א"מא"רמ.תמהרמזיובין'עתוזכי .זומברהעלממכינןשברחבה,ב"משנה

,(ם'מאתביתעד)א,מגבמשנהבבאבןהויה''רבפז לד)ב"מב"תוירציןאשריהגהות

מביתביותרין' .שםא"רמ.(ם'מאת

אביבכהונהבבאבןה-הו..רבבדעתהונתה.רבטפח מלקמןוראה.דק"מא"מ,שתהאאוה"ד

,מיה.תקא" מעפט

-

.א יראה,שםא-מ"נצ

יאותלט"מח"חאיצ"מת"שי .רה'לדמיקףנקראע"לכיר'העשבתוךשגשר

.ג"ושא"משמה"מל'כדלעגא מורצב

ההיא)א,כהן'רוב'עגמראממשמעותג"מע"ושי שצו'.ם.ג"ממ.שמג"מלקמןגםיראה,(ו"מטדלקמן

,נ"ישמיד



שנחעיהוביןהלכותתשיח

ררךשכןמיעומינ1האיןאוירולמעםאילנותבושנסעכאחיםמביתיותרקיפףיב
ורחביםעשרהגבוהיםהאילנותהיואפלולפיכךאילנותייבהםלהיותהקרפיפות

עשרהעמוקיםאפילושבגינות,הבורותןוכן]'ממעמיןאיןלעצמןרשותשחולקין'ד
"ןהגינהצורךשאינואחרדבראבלןןממעמיןואיןלהשקותההםהגינהתשמיש'דורחבים

:ממעמת(בתוכהיןלהיותדרכוואין)

מכןפחותמיעומ17ההרימפחים'גרחבהואאםבכךונתמעמבקרנףעמודבנהיג
:"במיעומו7במל

שאינהכמושתהיהלנמלההראשינהמהיצהלפנימעשר7ניותרבאורך]7מחיצהננהיד
פתחבופתחאודירהביתבושעשהכגון1ו7זמחיצהידיעללדירהמוקףויהיה

ואם,מותרימפחים'גמהראשונההרחיקהאם]711מחיצהשעשהקודםדירהמבית
עוביעלמוכיףאלאואינודמיהכלבודמפחים'מגפחותשכלכלוםולאעשהלאלאו

:לקמןשיתבארכמו"כאתים7מביתאוירונתמעמכןאםאלאמועיל1הואיןהראשונה

עבהטיטאסמאהיממניתונתמעטאהרגלמעטהראשונותמחיצותעלטיטטחמז
ממעממןאינולאוואםממעםעצמובפנילעמורהואראויהמחיצהתיגמלשאם

שמחיצותכיון7יכלוםמועילאינומלמעלההראשונותמחיצותג"עלרירהמחיצותבנהכזז
העליונותונשארוהתחתונותנבלעוואם"'"שמגביהןאלאקיימותמלסמההראשונות

כאסיםמביתיותרתלאבלנ'היא7מאליההעשויהשמחיצהפיעלאף]'ידן7עלניתר
אנוושם,משפתוסמפחים'גהרחיקןלאאפילוהועיל7יזלדירהמחיצותעליושעשה
מהיצנהגניעלמחיצ1ה'הרי",מנינשפה1עללמעלה1'ממחיצ1תאסיקג1דא1מרימ

1ההרילדירהעתהשעשאןשלמעלהאלומחיצותבאוירדרוהואהואילמקוםמכל
:~מעשרה7יביותראחתמחיצהאלאעשהלאואפילולדירהמוקף

עשויותאינםאפילו"'אילנות7רובוונסעלדירהשהוקףכאתיםמביתיותרקרפףיז
]"תמירהאילנותבצללהכתופףהואשדרךהדירהמבמליםאינםן'שורות7שורות

שאין'לפ]]ם7'כאתביתבהםאיןאפילו"]7הדירהמבמליםהנרעיםרובונורעאםאבל

,ד"ח.הנייעשיר.א,כהבראצג .טק"סא"מ.גק"סו"ט.טור.באלמתה"דשםי"רשצד

שבת'הלמ"מ.ג"מגשערהקדשבענידתא-רשתצח .ר"מא"רמ,ה"הפטץ

.שםע"שי.שםמ"ומהקדשעבירתצד .שםא"מ.שםמ"ימש-חקעבידתצו

.שםא-חצת .שםהקדשעבידתצט

,ה"סע"ושיטיר.שםרבהק .נפקאדהאידיה'מג.פחיתה"דשםי"רשראהקא

.י"עלם"מי,וטיר,א,כהרימן'עקנ .ז-סיע-יפובטורה-ומ.מידב"פעירוביןש-ראקג

לקמןגםיראה,ו"םמ"הטוטיר.ק'הרחה"דשם'"רשהזד .ב"מב

.'ק"מא"מ.מחשהננהה"דרהקח רבהקו

,שםע"ושוטור.,קמאשנא'ללמ~ .לקילא.מתגה"דשםרשייקו
.'מגפחיתה"דשםי-רשקח

מרוטנבורגמ"הרבישיםב"מב"פש"רא,שםכרעקט בפמק

ע"ישוטיר,והרזיהד"והראב,ר"ממעירובין' .ו"ם

.ח"מע"ישוטור,א,כהשם[גששתיןקי ,עושיןאיןה"דב,כרשם'"הטעיא

.שםע"ושיטיר,א,כהשםבראקיב מכדלקמןעיג

,ד"םשמב" ,שםע"ושישבת.שםחסזארבקליד

.שםע"ושיטיר,שאםה"דשם'תוסקטו מכדלעילקטו

.יצעניםמ"מיראה,א"סשמה" ,ד"םב"פשםש-ראקיז

.ט"סע"ישוטור,ב,כנן'ריב'עבריתא1]זרתיבא)עיח .שםהסייעטיר,א,מזשםנחמןרבעיט

.רובינזרעה"דב,כנשם'"רשקנ טיר,שמבדיזלקלא
.שםע"ושי 'תיםממטמעית,כאק"סרבהה'אל,א'ק"מא"מקבב

.ש"ירא



תשיטשנחעיהוביןהלכות

לאכאילוז]כולו7ונאמרהנורערובלגביבטלמרעשלאוהמיעוטו]ם7'מיעמייירו
.,]לדירה7כללהוקף
שבמקוםשאףן]בכולו7,]לטלטלימותרמאתיםביתאלאבגרועאיןאםמיעוטונורע

מתבטלאינונורעשלאוהשארמאתיםמביתיותרבואין'הרח]הדירה7נתבטלההגרוע
אבלהמועטהואשהגרועכיוןמאתיםמביתליותרלהשליםעמולהצטרףהגרועאצל
מקרפףלטלטלאמור

~
הדירהנתבטלהשבוהגרועבמקום'שהרן]לתוכו7ומביתלביתה

אם.זןלמעלהשנתבארכמולביתממנומטלטליןשאיןלדירההוקףשלאכקרפףודינו
לוהה~פרוציםוהםביניהםמפסקתמחיצהאין'שהראמורנורעשלאבהמותרגםכן

אלאאומרתבמילואהפרצהאמרושלאנורעשלאבהמותר]מתירין7ןויש"זןבמילואם
הגרועשמקוםכאןאבלגמורהכרמליתכגוןעצמו7ינמצדהאמורלמקוםכשנפרצה
שהואפיעלאףנורעשלאהשארעלאומראינוהבית7יזמחמתאלאאיסורואיןהאמור

.]הראשונה7ןכמבראלהחמירוישבמילואולופרוץ
מגית.לניתמתיכואףלטלטלמותרמאתיםמניתפחיתהיאהמרעמיעוטאסאבל

לאשאם,הם7ןשויםמאתיםמביתופחותמאתיםביתקרפףשכלפיעלואףלתוכו
לדירהומוקףרוע~אינושהרובכאןמקוםמכללביתמהםמטלטליםאיןלדירההוקפו
מקוםהואשאןהמשכן7ןןכחצרמאתיםבוש'כןאםאלאאצלובטלהמיעוט'הרהוא

שאינוממקוםומתיריםהגרועממקוםלביתלטלטלאומרים17ןויש"בטלהולאחשוב

רוע~
.הסיקלאחרהלךמופרים'בדברהלכהולענין

אמות'נדאמ'כהקרפףנכללטלטלאמיריתמאהיממניתותר'הואהיריעהמיעיטיאמ
שלאוהשארלדירההוקףשלאמאתיםמביתותר'קרפףכדיןכרמליתהואהגרוע'שהר

."במילואו7תלופרוץהואנורע
וכל

~
אפילוומרעמאתיםביתאלאבואיןאםאבלשמרעמאתיםמביתותר'בקרפףה

'שאחוררחבהאובחצרלהמתפקש'וכן]7תהדמהמבטליםהנרעיםאםלהסתפקש'כולו
קרפףדירתאלאמנטליםאינםשמא'כדירתןמנטליםמרעיםאםרינהשמרעהנתזם

בכללהחמירוישרה7תנ'לדשהקיפו'פעלאףכ"כדירהחשובשאינומאתיםמביתותר'

~
דתה

להקלו"הטעללממיךשיששםלקמןוראה.תג'סיא-ורר בדבר
,נטנתמיה'דבר,ג,שמא.צ"צר"פםיראה.מופרים' _ד

.לאה"דא,כדשם'תיםראהקלנ ,ג-ב"מכדנהילעלז

,שםא-ומפוזמיקלח -וצושוךקלט

,'"מ~ ,ט"מושיקסיר.מ~הישע.דרבה'בר.הונארןקם

,א'ק"מ,מהא"מ.לקילאה"רשם."רשקמא ,שומירהה"דנמשנהשםי-רשזנתלפישםש-ראקמב

ח"הרבשםמרעה"דב,בגשםישנית'בתוסה-וב לטלטלאמיראבלבכילולטלטלשמותר,שם)ונוזמי

.להקל.(הבאלציוןהמדדםך.שי'איל)ונ.לבממט .וראישיתתוספותולמג
מ"הרבשםטוך,שם'ומרדכ~ .'"םלבוש.כ"ממרנבין'ע'בפמקמריטנבירג

.שםילבוןטורקמר

,שם."רשקנג .א"רע,כדשםגמראקנך

.קרפף4הוהוהה"דשםי"רשקנה דרבה.ברהונארןקנו

שנא'כל)א,כדשםהושע' :שםע"ושוטור,(בקרא

גשערהקדשעבדות,י"הפחזשבת'הלם"רמבקנז אל.ג"מ

,חןק"מרבהה' ,דק"מו"טקבת

.ר'ק"סא"מ.טיר.תפהרנהלתמןמרדהקבס ,דמעיףקל

,שםא-ותתוזמיקלא ק"סא"ומ,דק"ממשהדרכיקלב

.הסירברעת-י ,)ק"מן-טקלג

'הובמתוהטבתוכליםשלגסיהיריי,שםמרדכיקלך האמורלנקיהנפרץ

.לי מדף'תוס"נגללה

.(רבה"דא),פטוזן(לאה"דב),~



שנחעירוביןהלכותתשכ

הואהזרועאם,כהלכתה7תמחיצהביניהןואין"בחצירו7תרוע~גינהלושישמילפיכר
לביתומהחצרמהזרועימלמללאהזרועעםהחצרבכלכאחיםביתאיןאפילוהחצררוב

כלוהריהרובלגביבמלוהמיעומהחצרדירתמבמליםהזרעיםשמאכילהםומבית
ממנוממלמליןאיןכאתיםמביתפחותהואשאפילולדירההוקףשלאכקרפףהחצר

העםהחצרכלאם.לבית7ש
~

החצרבכלמטלמליןאיןכאתיםמביתיותרהוא"רוע7ת

היאשהחצרואףלדירההוקףשלאכאתיםמביתיותרקרפףכדיןאמות'בראםכי
הואיל~7כאתיםמביתליותרלהשלימושבההזרועעםהיאמצמרפתלדירהמוקפת
.במיעומהאצלובמלהוהיא
שלאהחצרכלאוכרכאתיםמביתיותרלבדובוישאםהחצרמיעומהואהזרועואם

כאתיםביתבוישואם)במילואהןלונפרצהוהיאהואילאמות'בדאלאבהלמלמל
אפילולהקלישכאתיםביתבואיןואםלביתהחצרמכללמלמלשלאלהחמירישבלבד

:")להפך7אולביתמהזרועלמלמל

הזרועאמאלאכללההצרעלאוכרהזרועאיןכהלכתהמחיצהמיניהםישאסאמליח
הואואםאמות'דבתוךאפילולתוכומחצרלמלמלאכזרכאתיםמביתיותרהוא

]בביתיששבתובכליםלאאבלבחצראובוששבתובכליםמותרפחותאוכאתיםבית

לדירהוהיקף])ה7~בליזהראפשראיכיבשבתבגינהלשתותאולאכולשלאראויכןעל
:ז)שנתבאר7כמוהדירהמבמליםשהזרעיםבגינהמועילאינו

אין"לשתיהןראויםאם")מים7בוונכנכולדירהשהוקףכאתיםמביתיותרקרפףימו
הואשםשנתפשמוהמקיםאס.אפיל.ן)7.~ממעולהדירהלךשאיןהדירהמנמלים

.")הרבה7עמוקיםהםאפילוכאתיםמביתיותר
איןאםאבלן)מפחים7"בעמקםשישוהואכורעיםדינםלשתיהראותםאינםואם

.זןלעצמםרשותחולקיןשאיןורקקכמיסהםהרימפחיםעשרהבעמקם
נחשבעצמםהםאמות'דהילוךבתוךמפחים"מתלקמאםמפחים"בעמקםוכשיש

הקרפףשארואין]זןו"שנ"וכ"זן[ה]"שמ"בםשנתבארכמוהקרפףלשארבינםלמחיצה
:]"במילואותלושפרוץמחמתנאכר

שאנו)ז"בכולו7למלטלמותרכאחביתוקירהלדירההוקףשלאכאין'גביתקרפףכ
מאיןבית'הגביןומפכקתוכותמתיורדתמחיצההיאכאילוהתקרהפיאתרואין

.'"מע-וזושורקמה .הק"מ.טץקמן

,נק"מ.א"מקמו ק"מזוטאאליה"נקמח

ק"מטוביוםאלבומיזלאג' ך'צרן'אל"הנריש'פ'ולפ,המרמהלשנותשרוצה,ג

,יל-לי-וזולשנות .שםא-מ,שםפוזמיגזמה

.שםע"ושיסירקנ .מיעיטו.שנורעבקרפףדלעילההכרעהלשקנא

,הק"מן-שקגב .םלעילגםיראה,שםז"מקגג
.ט"משלו' ,א"מלעלקגד

.א"מיע"ושיסיר,א"מע,כדשםרןאקנה

.שםע"ושיסיר,ב"רע,כדשםאמיצךקנו .עזוה"דשםי-רשעכז

,שםע"ושוטור.שםגמראגונח רשקנט

גשערש-חקעבירת,בענונישאיןה"רשם'" פטשבת'הלמ"מ.ג"מ

,שםע"שו,היו" "מל'לעוראה,מימגקא"מ.שםמ"ימהגךשעבידת'קס מ_ו"מטשמה

_א"פשם" ג

~

,ג"ושבמעיףסיא _במעיףקסיב

שאינוצייריאמרןלאה"דשמ'ובתום,שמא-מלזגוג .ע-וצמתלקט

פטץשבת'הלת-השבלגירסתא,כהשם[יכנהקיד "ביאה)ץ'ה

.ב"מיע"ושוטור,(מביתקרפףה"ד'



תשכאשנם-שנחעירוביןהלכות
ומותםיורדתקרהפיבואומריםשאין)משופעותהואהקירויאםואפילו(]לשלישית7ן

בסוףגמורהמחיצההיתה"כאילוחרואיןמקוםמכל(הקילוכאן"א7"[שנמבמימןש"כמ

:הקירוי

הקרפףלחצרבמילואושנפרץלדירההוקףשלאמצומצמיםמאתיםביתקרפףמנא אמורכן
מאתים7לביתעליותרונעשהמייתרושנפרצההמחיצהשמקוםמפני

שהקרפףוכגון)]אמותה'סייותרואינהבמילואהלהאינה11פרצהאם"מותרתהוהחצר
שניםפיעליתרארכויהאהריכןלאשאםוהולךמתרחבהואולחלאהכאןקצרהוא

(כללילינפרצהלאאפילואמות'בראלאבוממלמליןואיןברחבו

מייתרו7ליהפרצהמקוםאיןומכאןמכאןגיפופיןבונשארואלאבמילואונפרץלאאםאבל

עצמובפנירשותהואולחוץהפנימיתומחודןומותםיורדהגיפופיןשלהפנימישחודןלפי
שנתבארכמו'דרוחבמשקוףעליהאיןאםלאסקופהמביתלמלמלאמור1השממעם

הלללתוך1נכנמימנגלמיםארכו'כתלכןאסאלאאמוראינונמיל1א1נפרץ1אשל1)
בגיפופיהואניתרכןלאשאםהחצראורךמכתלימפחים'גשםמופלגיםוהם,החצרם

:(7טס"ש'בסישיתבארכמוהחצר

דירהמביתפתחבופתחכךואחרלדירההוקףשלאמאתיםמביתיותרקרפףכב
עלוהותרמעשריותרשניהמחיצהעשהכךואחר"7לכלוםמועילאינו1השפתח

שלאהראשונההמחיצהבמלהידיהשעלהפתחפתיחתאחרשנעשית11מחיצהידי
בואומריםואיןלאימ1רוחורהשמה11מחיצהנפלהכךואחר"ל,לדירהעשייתההיתה
:]7הראשונהמחיצהעכשיולוותועילהותרוהותרהואיל

:מעיפים'בובוהבתיםשאחורירחבהדיןשבם
בהממלמליןאין]לדירההוקפהולאמאתיםביתעליתירה"הבתיםשאחורייאבהא

איןמאתיםניחאלאכהאיןאמאכלנלדירההוקףשלאקרפףכדיןאמות'בראלא
מןמחולקתרשותשאינהלפילתוכהומביתלביתמתוכהלמלמלומותרקרפףדיןלה

:לדירהיהוקפהשלאפיעלאףקרפףכמוהבית

ץ'פמשםת-מ,ג"מגלהגרהקרשבעבירתא.]רשקעי ואפך)וחצרמאתיםביתקרפףה"די"ב,ז"ח

מפתרוהכיבלאיגםיאש,מךהחיצוןחוזוג-דלה עתתבב"ומניראה,יאוזרח

'91. ,ומעיןקזז

.1.מל'כרלעקעח ,מיידכדוללקעט

ב"פשםש"שבראח-רלפירושב,כהמ~פנק]רקפ תוס.ה"ס

.ד"'םע"ישומור,בימתנאההיאה"רשם'

שנטסיימן עמהנאיןא

.ע"ושומיד,א,מדן'ריב' .רהבהשם'"י2ב

.וזועילשנח"מכשלעילג מסיףי"בבהובא,לכליםולאה"דב.,בגשם.א-]רישד
" ,ר"משנח"מלעילה"יכ.אק"מא-מ,קרפףה"דשנח

.שםמ.]רמטור.אוירן.אה"דשםי"רשתסוה מיר,יהכאה"דשם."רשלפירוש.ב"רעשםגמראקסיו

,שםע"ושי .ומעיףססיז

.הק"משה'פר,ב"מלבוש,דורתסיח זרבקטט

.ג"מע"ישומור.ב,כהשםרא' .שםע"ושומור,שםאצייכתג

_שםחםדארבקעא תימקעב
.ר"מב"פשם'אשרהגהות.קרפףה"דשם' ,מזק"סא"מ

.ב"מיכדלעיל,שם'תיםקעג בקרפףה"דח"ב,שםהמרארבקעד

.מצומצםמאתיםת' קעה

עלכשנקיףנשיש'מירי-מ"משםר"משחי כבדן.לענו"םשמה"ממן,גם.יראה.האסקופה

,וציוניםמ"מוראה,הלחי


