
   ב– קוצרת מלאכ
  פירות הנושרים

  ב"סע, פסחים נהמשנה 
  .ומיחו בידם חכמים. וכלין מתחת השרים בשבתא... אשי יריחו 

 בשבתות ,פורצין פרצות בגותיהן ובפרדסותיהן להאכיל שר לעיים בשי בצורת: א, ברייתא שם ו
  . וימים טובים
  . ואשי יריחו סברי לא גזרין,שדרבן סברי גזרין שמא יעלה ויתלו: ב, גמרא שם ו

  א, ן במלחמות ביצה יג"רמב
 הרי הם מוכים במחובר לזה , שהרי פורצין פרצות בגותיהן לשם כך,דכיון דדעתיה עליהו מאתמול

  . אלא גזירה דשמא יעלה ויתלוש...שדעתו עליו 

  רעט' סיר "שוע
ויש  ... לטלטלו אחר שכבהאם התה מבעוד יום על ר זה שיטלטלו בשבת לכשיכבה מותר  ה

  .אומרים שאין התאי מועיל כלום

  שי' סיר "שוע
 וכיון . שהכרי איו מקצה כלום ודעתו על הכל, לפי שהכל מוכן אצלו,אין דין מוקצה בשל כרי ג

  .שהוא מוכן לאיש אחד מוכן לכל
 ,ו לעצמו אפילו הוא של כרי שתלש, שתלש בשבת אבל מחובר,במה דברים אמורים בדבר תלוש

 כגון ששמע את הכרי אומר בערב ,ואפילו היה בדעת הכרי מבעוד יום לתלוש פירות אלו בשבת
 ,כ הם אסורים באכילה ובטלטול משום גזרת פירות הושרין" אעפ ...שבת למחר אתלוש פירות אלו

  .ב"שכ' שיתבאר בסי

 , חולה שחלה היוםבעלי חיים שהם מוקצים בשבת מחמת איסור שחיטה ושחטם בשבת לצורך ו
 , אף שהסיח דעתו מהם כשהגיעו בין השמשות משום איסור שחיטה,מותר לבריא לאכול מהם חי

  . וכן כל כיוצא בזה,כיון שהוא איסור הבא מאליו ולא על ידי גרמת האדם

  שכב' ע סי"שו
  . פירות ששרו מן האילן בשבת אסורים בו ביוםג
  .משום מוקצהמשום שמא יעלה ויתלוש ו: ק ג"א שם ס"מ

  שכה' ר סי"שוע
 כגון ששמע את , אפילו הוא בעין שאין בהם משום מוקצה,כרי שליקט פירות מהמחובר לעצמו ח

 לפי שהם ,כ אסורים לישראל עד לערב" אעפ...הכרי אומר מערב שבת למחר אלקוט פירות אלו 
 שגם פירות אלו באים להישראל ממילא כמו ...בכלל הגזרה שגזרו על פירות הושרים מאליהן 

  .הושרים מאליהם
 , אף על פי שאיו מאכל אדם, כריל ידיולא פירות בלבד אלא אפילו כל מחובר שתלש מאליו או ע

 אפילו הוא בעין שאין בהם משום מוקצה , כגון כרי שליקט עשבים מהמחובר,הוא בכלל גזרה זו
כ אסורים " אעפ,לרעות שם בעשבים אלו והרי הם מוכים לוכגון שיש לישראל בהמות שיכולים 

 כמו שאסור להשתמש , ולכן אסור לישראל להשתמש בהם שום תשמיש.משום גזרת פירות הושרים
 כיון שאין ראוים לו בו ביום להשתמש בהם , בטלטולם כן ולכן הם אסורים ג.בפירות הושרים

  . והרי הם מוקצים,שום תשמיש

  אתק' ר סי"שוע
 לפי שהן בכלל גזרת פירות הושרין  ... אין מסיקין בהן ביום טוב,עצים ששרו מן האילן ביום טוב י

 משום גזרה שמא יעלה , שאסרום חכמים בו ביום באכילה ובטלטול,מאליהן בשבת או ביום טוב
  .]ה"[שכ' ש בסי"ויתלוש כמ

  תקטו' סיר "שוע
 הרי אלו אסורים , שרו מהאילן ביום טוב שיש להסתפק שמא,פירות המצאים תחת האילן ד

 כגון דקל העומד בחצרו , אפילו אם הוא בעין שאין בהן משום מוקצה,באכילה ובטלטול עד הערב
 או ששמע מכרי בערב יום ,והיתה דעתו מערב יום טוב על התמרים שישיר הרוח מן הדקל ביום טוב

 הרי הן אסורים לישראל באכילה ,צרכוטוב שאמר למחר אתלוש פירות הללו ותלשן ביום טוב ל
באכילה בו   מהמחובר בשבת או ביום טוב לאסרו לפי שחכמים גזרו על כל דבר שעקר,ובטלטול

ש " משום גזרה שמא יתלוש בעצמו כמ, אם איו דבר מאכל, ולהשתמש בו, אם הוא דבר מאכל,ביום
 . שהרי איו ראוי לכלום בו ביום,לו אסור גם כן לטלט, וכיון שאסור לאכלו ולהשתמש בו.ב"שכ' בסי

  .ואפילו בספק החמירו חכמים


