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תשמיששאראולאוצריכגוןצניעותישלתשמישבהלהשתמשגםשעשויהאובלבד
כל"ומממרמזרםולמסתורלמחמהגםעשויהשהיאאוצנועבמקוםלעשותושצריך
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שהצלכיוןכלוםמשמשהמוכהצלאיןעכשיומקוםשמכלי'להמוכההפסולהדבר
:עליוהעליון

שאפילודהמנוכללהעלטןצלצירוףנלאמחמתהמרינההמיכהצלאםאפיליישכךג
צלאםואפילולה,פמכ"אעפמחמתהמרובהצלתהיהיהמכאןהעליוןצליגמלאם
גבישעלהמכךצלדהיינוהתחתוןצלינמלשאםבעניןמוערמעםהואבלבדהעליון
שהואהעליוןשצלדכיון,ןפסולהכ"אעפמצלתומרובההעליוןשלחמתותהיההמוכה
משמשאינושהריממשכנגדושתחתיוהמכךצלמבמלהואהרילמעלהעומדפסול
ונחמרממללו'א'כם'ריאאניכך'ילפ'"צל'משהיאמקיםעלצל'מין'שהעלעיןכלים
הוההמקוםהיהוכאלוהמוכהעלשמיצלהעליוןצלכשיעורן'הכשרהמכךצלמן

:"'מצלתהמרובהחמתההמוכהותהיהחמהמקוםעליומיצלשהעליון

העליוןצלכשיעורממנהינמלאםשאפילובעניןמאדמרובההואהמוכהצלאםאבלך

מרובהצלתההמנהתהיהכ"ואעפחמהמקוםעליומעלשהעליוןהמקוםויהיה
:יןכשרהמחמתה

בנהה~מעורביםהיואםאבלכשרהמכךעללמעלהפמולהמכךכשהיהה~וכלה
אםועירכן]לסמהענפיווהשפילממנושלסמההמוכהעלמיצלשהיהאילןכגון
"]ברובנתבמלהפמולהריבוהמעורבהפמולהמכךמןהרבהמרובההואהכשרהמכך
הפמולשמכךפ"אע.]]ברובובמלערבובנקראהפמולמכךעלהכשרמכךהניחאםאף
במלההואכ"אעפמשםלהמירויכולוהואיפהמעורבואינוהכשרביןניכרהוא

התערובותמןלהמירוויכולהאיסוראתמכירהואאםשבתורהאימוריןשבכלפ"ואע

האימורבגוףיפגעשלאהתערובותאתלאכולשאמורהיינוך]באלףאפילובמליזאינו
שהריהאימורמןכללנהנהאינוכאןאבלמשםלהמירושיכולכיוןנתבמלשלאעצמו
,]הכשרמכךמרמתמחמתהמרובהצלתהיהיההמוכהמןהפמולמכךינמלאםאף
המכךאתלפסולכחלויהיהשלאכדיאלאברובהפמולאתלבמלצריכיםאנוואין

:עמוסהמעורבהכשר

צלתהיהאלאהמוכהמןהפמולצלינמלשאםבעניןמעמהואהכשרצלאםאבלן
לצלהשיעורלהשליםמצמרףהפמולצלשאיןלפיפמולההיאהרימחמתהמרובה

:ח]משםלהמירויכולשהריגמורבימולעדייןנתבמלשלאכיוןהכשר

מרובהשחמתובעניןוקלושקלבעצמוהואבכשרהמעורבהפמולכשהמכךה~וכלז

תרכס"מלקמןגםיראה.(פסיל'שלאן.לענ)שםן"ר,(מ"מן-ר.וטור-ק"מא"פבראשהובא,תריו"מה"'ראביד -שו,שם

,ז"מת,שם~ ט

-

א"רמ.תשלחרמזהשלםמרדכי,תרמזמיה"ראבינבדעה.שםן"ר.שםראש.א"הרמבשם,שםראשיה בתיר'כב

,א"כ,שםע"ושי ,ד"מקא-מ,שםד"רבג,ב"מוכדריך,שםד"רטז

ק"סא"מ.(י'עלולעמורלהתמיכיל')שםן"הרת'קושנד.ב"מסיףלביש,שםיריןטוריז ש)ג,שםילבושידיה

,(רו'להמכיל' ת"מל'כרלעבהש.דא.(המהנקוםילהאילן'ששפ'כ)שםה.'דאביט

-

,בקמההמהדבפיטלערן,.נ.י2 האילןכעדנטל.כש)שםימיר

.ט"סתמי"ם.ט"מקא"קותבה"םל.לעראה.שםן"ר.(כשיעור2אר" ב'נתיוחםרבני.ן"הרמםבשםב"'הה"פמ"מ,שםן"רבו,א"סמיףא"רמ

.מקידא"בסהובא,ה".ראבברעת.(ב,נה)א"חח.ב,ט.פפארבכ לדתורהבצוםקונץוראה,שםא"מבזכדלקמן,להצטרףלעניןאף)כשהבטןה"דשםי"רשנא

.כי _שםא-חכח



תרכומוכההלכותרפת

המוכהאתסמולשלאלומועילברובסימולאיןמחמתומרובהצלתואםאבלמצלתו
שםמיצללהיותיכולהיהשהפסולבמקוםןכלוםמשמשאינוהכשרשצלכיוןבצלות

ש'כןאםאלאכשרההמיכהאיןילבןמדמתימרינהשצלחיכייןשםנתערבלאאם
המעורבהפסולהמכךכשיעורהכשרמהמכךיגמלשאםעדכךכלהרבהכשרמכךבה

:"ןמחמתהמרובהצלתההמוכההיתהבו

מןלסמהמונחהואשהפמולאומעורביןהןוהפסולכשהכשראמוריםדבריםבמהח
המוכהאתיפסולשלאלבמלוכדיהפמולכנגדרובבכשרשיהאצריךשאןהכשר

מעורביןואינןה~בצדה~עצמובפניואחדארדכלהמוכהעלמונחיןהיואםאבלבצלו
כ"גמחצהעלמחצההםאםאפילואלאהפמולכנגדרובבכשרשיהיהצריךאיןכלל

:ש"עייא"תרלבמימןשיתבארכמו)יממינילמשההלכההיאשכך]ןכשרההיאהמוכה

כלעלחולקיןייש)כן
~

אחדמיןהןושניהןבכשרמעורבהפמולשאםואומרים"הן

והורידןהאילןענפיוהשפילהאילןתחתסוכתוהעושהכגוןכללניכרהפמולשאין
האיסוראתלהמיריכולשהואפ"אע"המוכהגבישעלהתלושהמכךעםוערבןלממה
~ניכריןןואיןיחדמעורביןשהןמן~כלמקוםמכלהאילןלעיקרהענפיםאתשיגביהדהיינו

להשליםעמוומצמרפיןהכשרברובבמליםהן
יכולאםובתייך"ם'סיי'אשבכלפ-יאע"ש"כמדלא)מחמתהמרובהצלתהלשיעור אבלברובמתבטלאינוהאיסוראתלהסיר

הלבכאן."(נה.הראשבדיעה

מסילמשה"

,
לדיותצויךשאיןוא" כלבעניןוקלושדקהמעורבפסולמכךשיהאוהוא

אלאבשוסכךא"ש"יסיכו'צי"סכו" :פסידיא".פאעאי"יד"יי"דייבכד'ד'"צלתואםאבלמצלתומרובהחמתושיהא
לאיתדיורהיאוםאלאפסילסכךשםעיט'המלשיעורלהשליםמצמרףאינומחמתומרובה
כו'ילפשעסייןישי"ייב'-עכשיסכוהיאהמוכהאםאבל]מחמתהתמרובהצלתה

'לן'בטתדסכדןפסייייבטללעיבמיתימכךצלצירוףבלאמחמתהמרובהצלתה

עלכללאיסורשםשאיןלפי"ן"ל,לכתךמכךצלמחמתלעולםנפסלתאינההפמול

.בכשרמעורב"פסול"מיעוט":)מחמתותמרובהשצלתופ"אעהפמול
הכשרעלומיצללמעלהעומדהואאלאהכשרמכךעםמעורבאינוהפמולמכךואםי

מרובהחמתושהפמולפ"אעהפמולצלצירוףבלאמחמתהמרובההמוכהצלאיןאם

.(בחבטן'רמיר)פפארבריש'לפ,ב,מבגתרארבאנט .('הרלדעה)ט"מלקמןגםוראה

האילךיאםה"דדץ,שםן-רל ראהלא

לתחנטב"העו.שנחר)גה(,!נ)תורהל'גד' 62.

א-ת.הרמויןבשםשםמ"מ.א,סוממשנה,שםן-רלב .דק-ס

.ג"מקא"מ.שםן"ח..אה"דא,כסחוליןא"רשבלג מעלד

,ג"וש'ף' רלה

ה"ור(ם'להשלרמהני)מצטרףקאהאה"דב,טי-~ שמארמה'לפברובדכשבטלדמהני)בשהבמן בדבריו

תסלדרמז'כ-במההובאת-ר,ג,רמיה"בראבי הכשרשאם)

בלאאףפוסלהפסילן.אמחמתוכטיבהציתי .האה"דב,ט'תוס.(ם'להשלאףרוב'ע'מהנכ"א,רוב'ע

,א"מע"שובטור'האדעה

.שם'"רשריש.לפשםבגמראפפארב"ל ג"ממ.יהאה"דב,טו'תים,בשהבמןה"דשם."רשלז

.אל'ה'ר"והרבניש"ומה"ר'"ב.(ב,קב)בגעסין לח

,'"רשטת'לשן"רתיוץשמבאר)ג"מקא-מ,שםן-י וראה.(עתי'ים.ן"הרלששתרוץ'הת,ה"סל'לעיראה

.'אותקמה"מ.האותע"סויד'צרקצמהת"שו .שםמיכהא"רשבראהלט

רן'תכבר)ג"מקא"קיתסב"מלעיליראה,שםא"מפ .(ורעתטעםבטיבן"הרבשםא"הסשם

שםשדלעיל,ה"םצט"מר"ז'ע"ושוטור.ב,רצה'במא .ישהה"ר

,(בחבם'רמיר)פפארבריש'לפ,ב,טבגתרארבאחב לעגםוראה

.('האלרעה)-םל' ב"לטווראה.מעורבבלאאף,'"מסוףלקמןה"יכפג

,63לתתנה
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מרובהצלתהאםאבלתילשיעורהמשלימהל,פממכךשהריפסולה11הריכ"אעפמצלתו
.,כשרהת11הרימחמתומרובהצלתושהפסולפ"אע"הפסולתצלצירוףבלאמחמתה
אחרתמוכהלושאין"הדחקתבשעתמקוםומכלן"1הנכלהראשונהכמבראוהעיקר

להתבמלשלאהאחרונהמבראעללסמוךישולהכשירה11מוכהלתקןלואפשראיוגם
:מוכהממצות

לנענעשצריךמתן"תרכ'בסייתבארלסיכוךלהכשירוהאילןאתלקצוץרוצהאםיא
:המעםשםעיןהאילןכלאת

לעשותכדיממנוהרעפיםשהמירוהגגתחתבביתלסמהמוכהלעשותמיתר:יב
ומותר)עליהםמונחיםשהרעפיםהקורותאוהעציםעדייןשנשארופ"אעמוכה

בגגנקבעולאשהריפסולמכךשהםפ"אע")עצמןהקורותאוהעציםתחתלישב
מעשהשעשהכיוןמקוםמכל])הרעפיםאתעליהםלתתכדיאלאבלבדצללשם
העציםבגוףמעשהעשהכאלו1ההרילצלמוכהעשייתלשםנ)הרעפיםאתוהמיר

ואיןהארץמןגדיליםשהןלמיכוךכשריםהםשהריי)מוכהלשםוהתקינםהקורותאו
כשרחברוולבסוףדתלושכלוםבכךאיןמחובריםשהןפ"ואעמומאהמקבלין
11מעשהי"עלסכךכשריםעצמןשהןוכיון"מ"תרכבמימןשיתבארכמו")למוכה

צלתהלשיעורלהשלים1המכךעםמצמרפיןוהןכשרמכךעודעליהםלהניחויכול
בביתלממהתחתיהןאלאעליהםהמכךהניחשלאעכשיוגםולכןמחמתהמרובה
:"כשרמכךשהםכיוןממשתחתיהןלישבמותר

בנויהמקודםהיתהכךאלאמוכהשםלעשותכדיהרעפיםאתהסירלאאםאבליג
אוהעציםכ"אלצלמוכהעשייתלשםבגגמעשהשוםעשהשלאכיוןגגבלא
-דקועל")כשרהמכךגביעלהמאהילפמולמכךכדיןודינופמולמכךהןהקורות
כשיעורממנויגמלשאםעדכךכלהרבההכשרמכךשאיןשכלפירוש)ן)שנתבאר

:(פסולןמחמתהמרובההמוכהצלעדייןיהיהעליוהמיצלהפסולמכך

הקורותאוהעציםגביעלממכךאםאבלהגגתחתכשממכךאמוריםדבריםבמהיך

אומריםואיןכשרה11הרימפחיםמשלשהבפחותלוה1הממוכיןשהןפיעלאף
יותרהפמולממכךרחבאחדכעץנחשביןויהיוהעציםכלשיצמרפולבודכאן

שמכךשכיון"בן"תרלבמימןשיתבארכמוהמוכהאתפוסלשהואמפחיםמארבעה

.האה"ערשם'"רשמד ראבתה

שם'מרדכ.שם'תוס.'"ישבדעתשםש"מאה"' .שםושורעבטיח'האדעה,יצת'"רשבדעת

יעדו.ש"הראבדעת,עאותד'מיא"פנתנאלקרבןמג ,'מכ.למעלהמיכהג"עבמיכה,ב"מתרסהמילקמן

.שםב"העי.שםתירהל'גד'קובץיראה,הדעותלכל משםטור.שםה-בראניהובא,א-ריבדעתשכןתו

ףופרבנובשם.שם'מרדכ.שםמ-מ.שםן-ר.ן-הטב מק"ממבהגהת

.בשורהובא,יחיאלרננו.(נח'ע)צג" .שם'במרדכהובא,'בקיצשמשוןרננו

,האותרבהאליהנוח .כמשףמט

וי-יו-ויוטוך.(גפג)'הרביעשעימוכההלשישוךבעלנ

,י"מקא-תנא ,ג"מלבושנב

הגהותיחדושי,שםא"הסריש'לפ,שםהעשורבעלגג ,מהרקח

.שםח"מהרלנד מהרשןתרומתנה

,שםלבוש/.הםסוף'"בהובא,פס" .א"מקישםא"וס,מיהשםלבישראהננ

,א"מתפכחמילקמןראהגז םהלמהריףנח

.ו"מקא-ת.(שמהל)ה~ ,לך.ואגף'מענט

עלמומכםהדחקובשעת,ד-ג"מרלעיל'האלרעהשי ,."מדלעילהודעה
ע"השוסיריראה,נו'ד.לע.הגלאר"ביהעזהמשןא,ס _א"דשם



תרכומוכההלכותרצ

אלאלבוראומריםואין]ןיצטרפושלאבידיהםמפסיקהואלהבירועץביןמונחכשר
:בינתייםמפמיקדברשדםאיןכןאם

:)"א"תרל'נמייתאתרהעציםתמתלישבמ1תדואםמז

עליההניחכ"ואחמכךשוםעליההיהשלאהמוכהגביעלפסולמכךהניחאםמח
ונשארהמוכהגבימעלהפמולמכךהמירם"ואחהפסולמכךגביעלכשרמכך

גגתחתהמוכהדפנותהעושהוכןהמוכהגביעלמיצלבלבדוהכשרהעליוןמכך
עליההמונחהמכךמתחתהגגאתהמירם"ואחהגגגביעלכשרמכךוהניחהבית

הכשרמכךשהניחבשעהדהיינוהמוכהאתשעשהשבשעהלפיי"פמולה11הרי
כשהמירכ"ואחשעליההפמולמכךמחמתפסולההמוכההיתההמוכהעיקרשהוא
המרתי"ענתכשרהמאליהאלאלהכשירההמוכהבגוףמעשהעשהלאהפמולאת

שהעשייה"מאליו,העשויןמןולא'וגו-,תעשההמכותחג"אמרהןוהתורההפמול
:כללעשיהנחשבתאינהבפסולשהיתההראשונה

שהניחשאמרנובנדוןכגוןעצמהמחמתהיההמוכהשפסולאמוריםדבריםבמהיז
מחמתבפמולנעשההכשרמכךדהיינוהמוכהשגוףהפמולגביעלהכשרמכך
מועלצלואיןשהרילהדפנותבינומפמיקדברשישכיוןכללמכךנקראשאינועצמו
מופתוהעושהכגוןאותההפוסלאחרדברמחמתהואהמוכהפמולאםאבל"ןכלום
ן"כשרה11הריהמוכהגבימעלהגגאתהמירכהלכתהשסככהואחרהביתגגתחת
אחרדברמחמתאלאפמולהשאיןכיוןלהכשירהבגופהמעשהעשהשלאפ"אע

במכךכהלכתהממובכתהיאשהריעצמהמחמתולאעליושהיצלהביתגגדהינו
דהינו"הפומלהלבדברהכשרמעשהשעשהכיוןלכךדפנותיהגביעלהמונחכשרי
שםעליההיהולפיכךצללשםולאדירהלשםשםקבועיןשהיוהגגעציאתשהמיר
העציםעלואפילוכשרמכךשםעליהםנקראלגמרימשםשהמירןועכשיופמולמכך

מעשהמועללפיכך]למעלהלשבארנוכמוכשרמכךשםעליהםנקראהנשארים
בועשהוכברהגגמחמתאלאפמולההיתהשלאכיוןהמוכהאתלהכשיר1ההכשר
:הכשרמעשה

לגמריהגגאתהמירשלאכגוןהפומלהבדברהכשרמעשהעשהלאאםאבליח
שלאכיוןהגשםבעתולמגורלפתוחדלתכעיןאותועשהאלאקביעותוממקום

העציםאתלהכשירמועילאינוולפיכךגמורמעשהלנ1האיןלגמרימשםהמירו
והיתההדלתנפתחהלאכשעדיין)מרמתהשנפסלההמוכהאתולאהנשארים
:(המוכהעלמאהלת

לאחראפילואובגגהדלתאתשפתחקודםהמוכהאתכשסיכךאמוריםדבריםבמהימו

.ג"ושב"מלעילראהסיח.יק"מא"תמב המעכיףאך,ב"חשםראהיג

,הלבןי"רבשם,רפט"םמוכההלב"חזרועאירסיטיראה,ליריניהגיגלאף' הל.ם"חארחות.כד"םא"פ'אשרבהגהותהיבא,מקפדהשםא"מ

וגבישלטיסיד

-

ריא'הקבשם,(אאיתא,ח)ם.

-
.ב"מא-רת,(שמה'ע)סיכותוילמהרצל.בו'.םמוכהא-מ. .מיף

.שםא"רמ,שםאשריהגהיתזרועאויע.ל]-ק~ .שםים.חארחיבעא.יג,מזרבתםציה

.ב'מעיףעבכ"מתרכשמילקמןגםיראה.נ"וע.ב,יאברייתאזיז לענוכיה.ואילך
ל"'במהרשהובא(א"מהד)ר'המחמברעת,ו"מקא"מעג,נ"מת'"ם.'סיל'כדלעת'צ'צן' הריא.סמקיבדעת,שם.אכשיריה"דא,יאשםי"רשפיז

-

.שםוגבירים'ישלט



רצאתרכז-תרכומוכההלכות

דמיוןהמוכהעלמאהלתוהיתהמגורההדלתהיתההסיכוךשבשעתאלאשפתח
שלאכיוןהדלתאתפתחכ"שאחמהלהמועילאיןשובבפסולהיתההמוכהשעשיית

ולאכהלכתהפתוחההדלתהיתהשסיככהנשעהאסאגלהמוכהבגוףמעשהעשה
מגורהשהדלתבשעההמוכהונפסלהמגרהכ"שאחפ"אעהמוכהעלמאהלתהיתה
היתהעשייתהשתחלתכיוןלהכשירההחרתהמוכההדלתאתפותחכשהואמקוםמכל

:ליפתוחההיתהשהדלתבשעהבכשרות

למגרהומותרגמור,לכפתחהיאהרי"לבהםופותחשמוגרצירים11לדלתיששםכ
:"ונמןמתירהאימ1רמשוםנוהן,1אט"1,1נשנת1לפתדה

היאשאןמגורהכשהיאמוכהמצותלשםתחתיהישבשלאשינהרוצריךכא
:עבישיבהחובתוידייוצא.ואינפפמולה

:סעיפים'זובובסוכההישןדיןתרכז
.כד]להמכךבינןמפסיקאדראהלהא'שלא"המכךאוירתחתלישבצריךא

גבוהשהואדבראלאאהלנקראאינו.אהליבצלולאמוכהבצליושבשיהיה
הישןלפיכךתחתיולישבאמור,דפנותלושאיןפ"ואע"הארץמןמפחימיעשרה
:חובתוידייצאלא"מפחיםעשרה[גבוהנההיאאםבמוכהיהממהתחת

נ'מפח]'גגלהישאם"'בשיפוע'הממהסביבותהפרומההכילהןתחתהישןיכןב

שהכלונסכגוןי'בשיפועולאהממהגביעלביושרפרוםממנומפחשרוחבדהיינו
ה~ספדגגמן,"טפדיםעשרהוישספדרוחבבוישגביועלופרומהבותלוישהוא
יצאלאכ"אעפמפחיםעשרהשםאיןעליהשישןהממהעדשממנופ"אען"הארץעד
ישןשאינוונמצאאהלנקראהארץמןמפחיםעשרההגבוהמפחגגשכלחובתוידי
:אהלבצלאלאמוכהבצל

דהיינון'מפחרוחבלגגממוךמפחיםמשלשהבפחותישאםמפחגגלהאיןואפילוג
הכלונםעדה~מפחמןשםאיןמפחונתרחבוומכאןמכאןהכלונםמעלשירדהלאחר
("'א"תרל'סיסוףעיין)ה~מפחכנגדשלאאפילותחתיולישןאמורביושרמפחיםשלשה

.ל"הנם'ר'המחמגםודי'שבזה,שםא-תעד .ג"מא-רת,אק"ממשהדרשעה

,ה"מקא"מעד יכדלע.שםא"רמעז

,ג"ושח"מג'ש"מל' ,שםא-רםעת

מרנוסימן _א"פא-וררמיןא

,השןה"דב,כ.פמולהה"רא,'י-רןנ ,תרגמאה"דשםן"ר,תרגמהה"ר(א,י)המאירבעלג

.מקיא"מ מראד

בעל.הישןה"רב,כ'תים.והיאה"ד'"ירשב,' שאיןה"רב,קלחשבת'תיםגםיראה,שםהמאיר

מ"ויו,לך.יאא"משטי"םדלעילשבתלעניןכ"משא) ,(ה"סתקב'.ללם.דלע

.ב"מכדלקמןה

כהגנה.א"משטי'סיל'לעוראה,ג"הכה"פם"רמב1 ,דק"מצ"שעהברורה

.א"ם.ע"ושוטור.ב,כ.משנהז סיר.שםבגמראשמואלח
,שםע"ושי ,ב"'םתרס'.םלקמןוראה,ב"םע"ישומיר,ב,'גמראט

.לה'כה"רשםי-רןי ,ם'חתנלת'כה"דא,א''"ישיא

.א,א'גמראיב מוברלעיל.שםע"התומיר,ג"הכה"בם"רמביג

שמו" _ישחומגזב"ם

.שםיכדלעיל,לת'בכה"דב,מ''"רשיד מיר,שםם"רמב,שםגמראסו
.שםע"ושי קנים,עטרת.ב"מע,כא'התוםממשמעותג"מקא"מטז

,ובהגההה"סלקמןיראה.אק"מ מאגופהיז

יראה.מקיאא-מ.אבלש"ומה"דח"ב,מ" שטי"מל'לעגם
.י"ט" .נו'ד'לע'הגלא"הםמטייח


