
רצהתרכם-תרכחמוכההלכות

לכתחלההמכךאתמעמידיןשאיןהאילןעלהמכךאתלסמוךאיןלכתחלהמקוםיסכל
:המעםשםעיין]מת"תרכ'בסישיתבארכמו"למכוךתהראויבדבראלא

שאיןלפיפסולהנדיענדאשלוהגמלראשעלנסמכיםהמכךשלמ,הקנ,ראשואםח
הגמלבראשמוכההכשירולא.המכךתנויפולמכאןלילךמופוהגמלשהריקבעלה
:הגמלעםממלמלתשהמוכההגמלתיגבישעלמחיצותגביעלסיכךכןאםאלא

קרקעיתהומקצתהאילןראשעלדפנותיהומקצתסוכתוקרקעיתמקצתהעושהכן

שאםבעניןעשויההיאאם,הדפנותתגביעלוסיכך"אחרתדברעלדפנותיהומקצת
"ר"ויובשבתלהלעלותמותרתפולולאאחרהדברעלעומדתהיאתשארהאילןיגמל

עלשממיכתהדכיוןמ"ויובשבתלהעוליןאיןלאוואם"האילןתדרךעלשלאבמולם
:תןלמעלהשבארנוכמוהאילןבצדדימשתמשלתוכהכשנכנסנמצאהאילן

:סעיפיםג"לובוהסכךלהיותצריךסטהרנרכנטט

מקנליאיני"הקרקעמןתלישיהיאהארץמןצומחשהואבדבראלאממבכיןאיןא
בהמהעורותכגוןמומאהמקבלשאינופ"אעהארץמןצומחאינואםאבל]מומאה

מהןעשהשלאפ"אע"מתכותמיניאועפריאומומאהנמקבליןשאינןנעבדושלא
מןצומחשהואפ"אע,מומאהלקבלשראוידברכלוכן,מומאהמקבליןשאינןכלים
שישעץןשלאפילוכליםמיניוכל"הוכשרושלאפ"אעאוכליןןמיניכלכגוןהארץ
-,תעשההמכתחג"'שנאמרבהןממככיןאיןמומאהמקבליןשהן'קבולביתלהן

י'וקניןשכולתאוו'קשיןדהיינו]'מדברהכתובויקבגורןבפסילתומיקבךמגרנךנאמפך
מומאהמקבלואינוהארץמןשצומחיןבהןוכיוצאומהןוהיקבהגורןמןאותןשאוספים
:~אחרימןמדבריםולא,מזכותןלךתעשה

מומאהמלקבלנמהרכךשאחרפ"אעאחתשעהמומאהלקבלראוישהיהדברכלב
שבלוממלניותוכןן'מומאהלקבלתהראויכשיעורבשבריהןואיןשנשברוכליםכגון

.ט"מקמנם'סיא-תכ1א מעמב

"
.א.

ד"הראבבשם,המימך'מתניה"ד(א,.)ן-רפ"עתג כרעלעמן)שםבהשמת

ארל'סיא-ח,(הממה' .ד-סקי

,ה"סל'כדלעמד שתה"דב,כבי-רשנוה

.ג"כהסייעטית.ם' .(ה,םל'יכדלע)ם'שתה"ד(א,א')ן-רב11

,שםע"ישטור.רעש,בגמשנהכ1ז מכדלעיל,אמורשזהעת

.ג"ושכ"משלי" .ומעיףמט

מרפטסימן א

.כ"מלקמןתבאר' תיר,א,א'משנהב
.א"שע"ושי .שםע"ושימיר,ואיןה"דשם."רשג

.א"סא-רם,מתרה"ד(ב,מן-רד מיד,ב"חפיהם"רמבה
.שםע"ושי

.('ראו)בק"מז"מ,(טומאהמקבלשהיא)שםמשנה1 ק"סא"מ

וראה.(נטמאישלאשרועחדשיםאפלו)א' ,נ"ושז"מלקמןנם

"םא"פש"רא,ג"חה"פם"רמב.וכתיקב,ג.יתא.ברז טית.בז

.ט"כע"ושי 'התיםלפירושטג"מיכדלקמן)ן.יפומלה"דב,ע."רשח

.שםרצד'תים,(היכשרושלאדמיי)ירקיחה"רשם .ב"מלביש..ב"תשםם"רמבט

רקנאמרוקצתם'רחבהםשאם,עץ'כל'משוםכ"משאי כדלקמן)מדרבנן

לאם'רחבאעםיאםנג"ישד"'י מ)מדרבנןאףנאמרי

-

,(ג"מוכרלקמן.מקיאא"מ,ה"מק רבריא

.ג',בהמ' ,א"םלניש.א,נאתראיחנן'כביב

.פסולתה"רשם'"רשיג ברשיד

'יאיל,אק"מ-בסה"יכ,ם'קנ'רואשכולות:שם'" ,כאןגםכןל"צ

.מרואמרה"דא,ג'ה"ר'"רשט1 .95'ע9יהרפרדםראהטז

.ב"בע"ישסר.ב"הה"פם"רמב,א,מזגמראיז



תרכסמוכההלכותרצו

ביתוכןן'טומאהמקבליןאיןששוב"'אצבעותשלשעלאצבעותשלשבהןנשתיירולא
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העירבנירובשמנהגובמקוםלשכיבהשנעשיםידועכןאםאלאי"קמנהמחצלת
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:בהולן

שדבראומומאהשמקבלדברגביעלמונח.בעצםכשהמיסוךאמוריםדבריםבמה:יב
גביעלמונחהמכךאםאבלומחניקוממשהמכךגביעלמונחמומאההמקבל
]כלוםבכךאיןמומאההמקבלדברגביעלמונחיםוהןיחידותגביעלאוכלונסאות

דברגביעלנסמךהמכךאתומחזיקהמעמירשדברפ"ואע"]לכתחלהכןלעשותומותר
גביעלנסמכיםהןהמכךמעמידישבעולםמוכהכלשהריכלוםבכךאיןלסיכוךהפסול

:נ]למיכוךהפסולה]]עולםקרקע

מומאההמקבלבדברעצמוהמכךאתהעמירשכברי]בדיעבדאבללכתחילה1היכליג
."]לכתחלהבהלישבמותר
הפמולמןהןאםאפילוהדפנותיגביעלעצמוהמכךאתלהניחמותרלכתחלהואפילו
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.ן]קבעדירתביתכעיןאלאכללמוכה11איןשהרי"].לסיכוןפמוליןשהאבנים
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מונחעצמושהמכךכיוןןמומאההמקבליןבגדיםבחתיכותלקשרןאוברזלשלמממרים
:"ילסיכוךוכשריםמומאהמקבליןשאינןכלונמאותגביעל

ומרדהומגריפהשולחןכגוןדברעליהםלהניחוראויקצתהרחביםעץכליפשומיכליך

וכן]בהןןלמכךאיןלפיכךקבוללביתדומיןשהןלפימומאהעליהםחכמיםגזרו
מומאהלקנלראוימשהיוכיוןנשנרוינאסאפילייקו~להההמכךגמיעללהניהאין

:עליהןייטרואחתשעה

,תמרימןשלומכבדותענביםשלוזמורותשבליםשלקשיןכגון"'האוכליןידותכלמן

.קצה'"רםא"חא-הריבשיית,חק"סא"מ,מקיזן-טעג יכדלע

,(חציםשלהנקבות-קבבית)ג"מל' .שם.ע"שו.שם.א"הרשבבדעת,שםהדשןתרומתעד

םא-רט,(שמגל)מוסההלל"מהריעה

-

מרוא-מ, מק

,ט" .שםא"רמ.שםמהרצלעו

גםיראה.ט"מקא"מ.כיוןהלכהן.ילענה"ד(א,')ן"רעי ,ז"מתרסהמילעיל

.021א"רמ,שםל".מהרעת ,שםא"מ,שםן"רעט

"מתגה"ד(א,')ן-ר.אמריחרה"דב,כאא-ריטבפ "מיםי-בהיבא.שםבמלחמותן-הרמחבשם,המומך
' ,ט"מק.סיף.א-מ,תרל

.שםא-חפא ר,שםן"רמבראהפב

.שםא"טב' ,(עפר)א"מכדלעילפג

,ט"מק.מיףא-מפד

.שםא-מיין~,תרלי-סוסע-והשוהטוךבתעותפה בכמיףלקמןץ'עד.יראה

,א" רמ,שםן-ר,שםא-ריטשפד

ש"מקא-ת.שםן.~ _שםא-תפז

.שםא-מ.שםן-רפח םלעילראהפט

.א"מתרכו" .ח"מן-שו,צא"מהדשןתרומתצ

.ט"מקסוףא-מצא מודיהא,המוכה'תיםצל

.מקראמוףא-ט,ממגרתי ראהלתשמישין'מעחדנן'איאם,הק"מז"תגםוראה

,א"מללקמן .שםא"מצג

,ב"מכדלעילצד עיגךמשנהצה
אוכליןסומאת'הלממבים.א"מא"פן' _א"חה"פ

ילא,תאניםמשי:גםשם)ב,יג[ברייתא]מראצו ,(רלקמןבכהונהשיעירונתפרש
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הכמימיןודרשולכםהואסמא"שנאמרילהאוכלמחובריןןןשהןבשעהמומאהמקבלין
כאוכלמומאהמקבלהוא",ידותדהיינו,הוהבאוכללכםצורךשהואדברלכללכם
.]"עצמו
שבליםמיןאבל)במגלהנקצרין),שבליםמיןשלבקשיןמפחיםשלשהאלאידנקראואינו
ארוכיןהןשאפילוי,לידותיהןשיעוראיןבידאותןעוקריןאלאבמגללהקצרדרכןשאין
מפריםושני""תמריםשלבמכבדותמפחיםוארבעה(ידמשוםמומאהמקבליםהןהרבה

,,משמאלואחדומפחבנמורההתלויהאשכולמימיןאחדמפחדהיינוענביםשלבגמורות
להשכלממוךשהואמהאלאמומאהמקנלאיןהנהמשיעיריתר'ם.אריכהןאםאבל

הכשיעור
~

:~"ה

תמריםובהןובמכבדותענביםובהןובגמורותשבליםשלבקשיןסוכתוהממכךלפיכךכזז
האוכלנגדרובבהןשיהאעדכךכלארוכיןוהמכבדותוהגמורותהקשיןאיןאם

שאון"לאכילהאותןבצראוכשקצראמוריםדבריםבמה""פסולההיאהרישלווהיד
שאז"י,למיכוךובצרןקצרןאםאבלהאוכלראתבולאחוזהאוכלעםהידחיבורצריך
מומאהמקבלהידאיןולכן]משתוייפוסלהאוכלשהריהאוכלעםהידחיבורלונוחאין

)'"עצמוכאוכלונחשבלאוכלומשמשמפלשהואמחמתאלאמומאהמקבלהידשאין

אוכלכ"משא
~

ולפיכךאליומפלהידואיןקצרושבשבילולסיכוךכלללוצריךשאיןה
:ברובתהאוכלאתלבמלוהגמורותהקשיןאורךשארעםמצמרףהיד

מוציאההמחשבהאין,ן"למיכוךעליהןנמלךכ"ואחלאכלהובצרןקצרןמתחלהואםיז
~'"בצראנכשקצרןן,שניכרמעשהבהןשיעשהעדמומאהקבלתמידיהידותאת

:"',בהמהברגליאובמקבותאותןשידושכגוןלאכילהולאלמיכוךאותםשרוצה

הנקראגי"פינוכגוןן'"לרפואהאלאאותןאוכליןאדםבניואיןבהמהמאכלשהואכליה
:נ,לכתחלהבוממבכיןר"שומבערבי

שישארעדהעליןליפול.]]"ימיםשבעהתוך"]"להתייבששממהריםבירקותסיכךיכו
אתפומלין.ך],יבשולאשעדייןפ"אעז],מידנפלוכאלוחשוביןהןהרינ],אויר

.ה"השםכ"כמבצו וצח

,לה,א'קרא' .שםם"רמב,א,קיההויןצט

.לכםהואטמאה"דשם'"ישק .שםן.ל,הקא

,צמאה"דשם."ישקנ %כש"המשיית.כ"השםם"רמב,ג"משםתשנהיג

.ב.ק"סא"מ,ד.מיכד .שםא"מ.שםם"רמב.שםמשנהקד

,שםם"רמב.שםמשנהקה אתמשכרתיהיר.שםרישופירוששםמשנהקו

.והמירהעםהאשכולות "רשגםוראה,שם.א-תג1ז

.היריתעלה"דב,ג'' ציר,בז"מא"פש"רא,כתיקב,ג'[תא'ברי]מראקח

,'"םע"ושי .שםע"ושיסיר.שםש"רא,שםגמראכעץ

.הביצרה"דשם'"רשראהקי .שםהינארבאמרגדאברמנשיארבקיא

,הקיצר.ה"רשםי"שקין

ד"הישםם"רמב.(כאיכלהשיבי)שםש"ראראהקיג .(כאוצלנחשב)

"םל'לעוראה,שםן-וטוטוך.כתיקשםבריתאקיד יאה"סתרכו
.(בריבטילי'ב'איפנ)לך' י

~
,שםע"ושוטור.שםגמראץ1 ,שםע"ושושוךקטו

נחמי'רבריראה.ב"מכרעיל,'מהנלאכ"אחכ"משאקיז _וציוניםמ"מ_שםמיכה

ואםש"ומה"די-ך,למאןאלאה"דא,ידי"שקיח

.קצרי ר"והחיאל'ר"הבשם,7"ממוכה'הלהיםארחיתקיט

(א,היא"חניחירוחםרבנו,א"ר%'מאשמואל רמ,הבבטעם

,א"מא" םכדכללש"הראשייתקב
ארחית,(אחרממעם).ץ" .א".םע-שו,שםריחם.ירבנים"ח

,ב"'מע"ושוטור.ב,יגגמראקמא םא"רמ,הנרמי"ד(א,ז)ן"רקבב

.ר'ק"מו"ט.ב"' .שםץ'ט.ג"מקא"מ,כך'םואםה"דה"בקנג

,ב"מילבושקבל ,שםה"בקנה



תרכםמוכההלכותש

אף.ח],ב"תרל'בסישיתבארכמואוירכדיןן],מפחיםבשלשההצדמןאפילו,],המוכה
באמצעמפחיםבארבעהאלאפוסלשאינופסולכמכךדינןאיןנומאהמקבליןשהןפיעל

אינןוכאלו"ן"עליהןמכךשםאיןההגסתוךוליפוללינולשמנפןדכיםן]"המכך
:]ן"כלל

שהםויקבגורןלפסולתדומהשאינולפיינ"בוממבכיןאיןלקרקעהמחוברדברכלכ
חג,שנאמרה"ן"פמולקצצוכךואחרבמחוברסיכךואםיי"הקרקעמןתלושים

בפסולשהיאהראשונהשהעשייה"י,בפמוליי,העשוימןולאתעשה'כותעשההמכות
קציצתידיעלמכשירוכךשאחרמה."ן,מה.מאעשהלא.כאלכללעשתהמשינהנה.א

מותרהשאינודהינובהמכךחדשמעשהעושהשאינוכיוןת"עשייהחשובה11איןהאילן
דהינותנ"שקצצוהפסולהמכךכל]ת"ינענעכןאםאלאתקנה.לאיןלפיכך"כללית

שהיתה,ת,הראשונהעשיהנתבמלהשמגביהושבשעה"ומניחויותוחוורמעמיישמגביהו
:המוכהבגוףחדשמעשהעושההואכשמניחןכ"ואחבפמול

רעיתןשריחםעשביםמיניוהם"ת,לכתחלה1,בהןלמכךחכמיםשאמרודבריםישכא
")"נושריןשעליהןמנהמיניוכן),מומאהמקבליןואיןלאכילהראוייןשאינןפ"אע

.מתךאורעשריחןמתוךשמאחוששיןשאנולפי])"הרוחבשעתשלאפ"אעתמיד
בהלישבומותרכשרהטיבהןומירךעבראם.נ)"המוכהמןיצאנושריןשעליהן
:"),לכתחלה

שאדםשפעמיםמפני""אגודיןכשהן""בהןממככיןאיןעציםוחביליקשהבילי:כב
גביעלומניחהכתיפועלוחבילתו",החמהימותבכל"),בערבהשדהמןבא
כשמגיע.נ",מכךלשםולא]ן,ליבשהכדי"ן,למקנהוהחמהימותכללושישן,מוכתו
וחבילהןן"בפמולהעשוייהמןולאתעשה"ן"אמרהוהתורהי""למיכוךעליהנמלךהחג

.שםא"ושיסיר.ן'יפומלה"דשם."ירשגמראקנו

א"רמ.באיתנ"הפיהמוניות'מיהנהית,שםרשייגללי _שם

ע"ושוטוריראה,נו'ללהגיעלאר"בשיעזהמצוןקנח _ב"ששם

.שם'"רשקנט .שםלבושקל

.וציוניםמ"מ.ראהקלא ,שםלגוש.שםגמראקלם

,ג"מיישועטור.א,א'משנהקלג "רשקלך

וראה.א"מלבוש.מכךקמצטרףהאה"דב,מ'

,ב"םתרכי"םע"ושיתיר,ב,א'וגמראבריתאגללה רברגללו

.ג',טזם' .ץ'מטשםל'לעגםוראה,שםבריתאללז

,ב'ייתה"רא,א''"רשקלח מלעילגםראהקלט

,ג"וש,ד"מיי" ,שםטור.ב,א.גמראקפ

,שם."רשראהקמא תיר,א,יאגמראקמב
.שםע"ושי .אוקהמנאה"ד(א,ו)ן"רקטג

ג

"
.שםי"רפכ1ד ."רשוענוה

.ם'וציונמ"מיראה,שםע"ושי

,(היארה'למתקרובנקטע)שםי"רשקמו גמראקמו

.ר"מיע"חשיסיר,ב"מוע,ב' ,שםישועטור.כה"מא"פש"ראקמח

.שםע"ושיסיר,א"רעג'גמראקשט טיר.ממככיןה"דמואב,ני"רשקג
.שםע"ושי ,שםע"ושיטיר.א"רע,ג.גמראקנא

יי"מקטא"מ."הםסיףח"בקני .שםע"ושיטיר.שםגמראקנג
.מקידא"מ.שםש-רא,ב"הה"פם-רמךקגד עיראה,שםהרמשיםלשיןממישימעיתיםא"מקנה

.ג"'םלעיל משנהקנו

.ו"מטע"ושוטור.י"הה"פם"רמב,א,ב' .ן'ממככן.אה"דשםי"רשקנז
.שםע"ושימור,שםבגתראיוחנןרביקנח פעמה"ד021רשהקנט

,ם' .שםע"ישוטור.שםגמראקס1

.ומניחהה"דשםי-רשקשח ,שםע"ושוטיר.שםגבראקסיב

,טור,שםי"רשקוטג .שםי"רשקסיד

.ג',בתם'רברקמיה ,שם.ע"ושוטיר.שםגמראקסיו

.שםע"ושיטיר,והתירהה"דשםי"רשקריז



שאתרכסמוכההלכות

ן""עליהמכךשםאיןליבשהכדיאלא"לצלהאפילומכךלשםשלאשםשהונחהד
בחבילותימככהשלאל,חכמיםגורולפיכךבפסולהיא11מוכהשלשעשייתהונמצא
ימותכלשלהבילותמ"משמירההחגמוכתמצותלשםהמוכהעלממילההואאפילו

:"ל"החמה

-שדקבחבילהאלאלאמורהוצרכולא11גוירהמפניאלאאמרושלאיכיוןכג
שאיןחבילהאבללנ"קניםוחמשהעשריםמןפחותלאבהשישדהיינו]ל"ליבשה

:בהמילמכךמותרקניםוחמשהעשריםבה

השניבראשןמפורדיןוהןאחדמגועיוצאין"יותרהאוקניםורמשהעשריםואםכך

ולכןליבשהשדרךלחבילהדומהאינואחדשעיקרןכיוןכןפיעלאף,ל"שםואגדן
ישאםאחדבעיקרעמהןמחוברתשאינהן"אחדקנהעמהןאגדואםבהלמכךמותר

:פ,בהממכפיןואיןחבילהנקראתקניםוחמשהעשרים1הקנהעם11בחבילה
הלוקחאותןוכשקונהלן,במניןבשוקלמכרןכדיחבילותחבילותאותןשעושיןקניםכה

החמהימותכלשלחבילהגוירתמשוםבהןואיןבהןלמכךמותר]"מידאגדןמתיר
:מיד]]"אגדהמתירלייבשהכדיוהלוקחה"]"באגדהלהצניעהדרךאין11שחבילהכיון
כן

ודרכןאחרלצדהדקיןוראשיהןאחדלצדהגסיםוראשיהןמערבהשעושיןבילית"
משוםנ],בהןלמכךמותרהגםשבראשקשרשהתירכיוןראשיהןבשנילקושרן

שאינואגדוכלהחבילהאתימלמלאםשיתקיםכךכלחוקאינוהאחרשלצדשהקשר

:כללאיאגדנקראאינובאגדולמלמלועשוי

מימלמלתשהיאמפניבהממככיןאיןבלבדבאמצעההחבילהאתקשראםאבלבז
:"]"1הבאגד

מוכהעשייתשתחלתפ"ואע,],כשרהוהיאאגדהמתירבחבילהוסיכךעבראםכח
פיסולהשאיןכיוןבפמולהעשוימןולאתעשהמשוםלפומלהאיןבפמולהיתהד
."]"שנתבארכמון],כעלמאמירהמהמתאלא
מןשפסולהלסיכוךעליהנמלךהחגוכשהגיעליבשהאותהשהעלהחבלהאבל

כיון"ן"להכשירההאגדהתרתלהמועילאיןצלהלשםשםהונחהלאשהרין]"התורה
מןלהפסללהגרםצללשםשלאהנחתהאלאבלבדהאגדמחמתהיהלאשפיסולה

,שםע"ושוסיר.אלאה"דשם'"רשקפ ממככה"דשםי-רשקפא

.ן' ,פב'עח('.נ).תירהל'גד'יראה,אלאה"דשם'"רשקפת

.הניה"ד(א,ז)ן"הרלפירוש.שםבגמראאבא'רבקפג .נן.גרםה"די"בבהיבא

א-נחת.שםי-ב.שםיהושעדרבה'ברהונארבקפד "ל

,י .ץק"מא-מ.מנץלבישקפה

.מקיזן-ט.מנץן-וזושוך,א,ב'משנהקפו .שםע"ושוטירקפו

_כבף'נעקפח ,שםע"ושוטור.שםגמראקפט

.א"מתרכי'סייכדללל,והתירהה"דשםי"רשקצ .שם.ע"ושוטיפקצא

ודלקמן.ז"מקטא"מ.ו"מטלבוש,ציר,שם."רשקסת ,מהתורהשפסילהח"מכ

.שםי"רשקמט ,שםושיניעטור.שםגמראקע

.ש1::ךנב

"
.כר"מא.פש.רא.שםם.רמב.1.היאידשיןו .שםע"השטור

.שםע"ושוטורקער טירקטה

.י"נטע"ושי קע
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