
   ג– קוצרת מלאכ
  עולה באילן ומשתמש במחובר

  א ,קה שבת
  . וקמשמש באילן גופיה, דבהדי דשקיל ליה לעירוב קמיד ליה לאילן,בכלכלה דחוקה עסקיןהכא 

  ב"ה ה"פ ביצה ירושלמי
 –  שעיןאן דאמר אמר רב חסדא מ, אית תיי תי אין שעים בבהמה,אית תיי תי שעים בבהמה

   .)בתש – אין שעין דאמראן  מ,בבריא

  ו 'סי ה"פ ביצה ש"יש
  .אסור, חלש, רושפי, בתש, בברי מותר, להשעןו

  רעו' ר סי"שוע
  .יו או בין אצילי ידיו וכיוצא בזה כגון באחורי יד,בטלטול מן הצד,  בהיתרט

  שלו' ר סי"שוע
אין משתמשין בו שום  ו,)ואין שעים עליו( ואין תלין בו , בין לח בין יבש, אין עולין באילןא

 והכל משום , או לקשור בו בהמה וכן כל כיוצא באלו, או ליטלו ממו, כגון להיח עליו חפץ,תשמיש
 וגזרו בכל האילות אף ביבשים שאין בהם ,גזרה שמא יעלה ויתלוש ממו פירות או עלין או עפים

  . משום סייג וגדר,פירות ועלין ועפים

 אף על פי שמחוברים , מותר להשתמש בהם, אבל קים הרכים כירק, וכל זה באילן וכיוצא בוד
 והרי הם , אבל בירק וכיוצא בו לא הזכירו חכמים שבות, מפי שלא גזרו אלא על אילן,בקרקע

 ,ומכל מקום צריך ליזהר כשמשתמש בירק וכיוצא בו .כעשבים שהתירו להלוך עליהם כמו שיתבאר
  .דין כל מחוברצה כ מפי שהם מוק,שלא יזיזם בידיו

 הרי הם כאילן ואסור , כמו שהוא באילות הזקים,טפחים'  שרשי אילן הגבוהים מן הארץ גה
 . לפי שלא חלקו חכמים בזה כמו שתבאר, אף על פי שאין לחוש בהם שמא יתלוש,להשתמש בהם

  . ומותר להשתמש בהם, הרי הן כקרקע,טפחים' אבל אם אים גבוהים ג

 אף על פי ,טפחים סמוך לארץ' מותר להשתמש בעיקרו של אילן פחות מג ואין צריך לומר שו
  .טפחים לא אסר מעולם'  שהרי מקום זה שהוא פחות מג,שהאילן הוא גבוה מאד

 שהקרקע , אין חלל תחתיהםחד ומצד א, וחלל תחתיהם משלשת צדדיהם,טפחים'  היו גבוהים גז
צדדים הם ' אבל אם מב . אסור להשתמש אפילו בצד השוה לארץ,גבוה שם והרי הם שוים שם לארץ

 עד , אפילו בצדדים הגבוהים, מותר להשתמש,טפחים מהארץ' צדדים הם גבוהים ג' שוין לארץ ומב
  .כגד מקום שמותר להשתמש בצדדים השוים

  ואפילו הולך יחף ואפשר שידבקו עשבים בקשרי אצבעותיו,מותר לילך על גבי עשבים בשבת ח
  . מכל מקום דבר שאין מתכוין הוא ומותר,ויתלשו

 כיצד סולם הסמוך לצדדי האילן אסור , אבל בצדי צדדין מותר, אסור להשתמש בצדדי האילןכ
 אבל אם יש יתד תקוע , שבעלייתו הוא משתמש בצדדי האילן שהוא סמוך בהם,לעלות בו בשבת

  .תד הוא צדדין והסולם צדי צדדין שהי, מותר לסמוך הסולם ביתד ולעלות עליו,בצדי האילן

 ומותר ליטול חפץ , היתד קרא צדדין והכלכלה צדי צדדין,וכן אם עץ יתד באילן ותלה בו כלכלה
 ואם . מפי שבטילה זו הוא משתמש ביתד שהוא צדדין, אבל הכלכלה עצמה אסור ליטול.מהכלכלה

 , ואם פי הכלכלה צר.ממה חפץ ואסור ליטול , היא קראת צדדיו,הכלכלה תלויה באילן עצמו
  . מפי שמשתמש באילן עצמו, אסור בכל עין,שכשוטל החפץ מהכלכלה מיד האילן

  .) והרי זה משתמש באילן, מפי שמידו, אבל בתש אסור,מותר להשען באילן בריא (כא

  .)מפי שהוא מוקצה ואסור בטלטול( מותר ליגע באילן ואסור להידו כב

  תרכח' ר סי"שוע
 ומקצת קרקעיתה ומקצת ,העושה מקצת קרקעית סוכתו ומקצת דפותיה על ראש האילן ט

 אם היא עשויה בעין שאם יטל האילן תשאר היא , וסיכך על גבי הדפות,דפותיה על דבר אחר
 ואם , שלא על דרך האילן, בסולםם טוב מותר לעלות לה בשבת ויו,עומדת על הדבר אחר ולא תפול

תמש בצדדי  מצא כשכס לתוכה מש, דכיון שסמיכתה על האילן,ם טובלה בשבת ויולאו אין עולין 
  .האילן


