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:מעיפיםב"נובובאילןובןהעשביםג"עלילךמותראםשלו
משתמשיןואין(עלוינשעניםואין);בונתליןואין]יבשביןלחבין"באילןעוליןאיןא

וכןבהמהנבולקשוראו"ממנולימלואוחפץעליולהניחכגוןתשמישןשום]בו
"'ענפיםאועליןאופירותממנו'ויתלושיעלהשמאגורהמשוםוהכלבאלוכיוצאכל

וגדרןכייגמשום]'וענפיםועליןפירותבהםשאיןביבשיםאףהאילנותבכלוגורו

וממפכויורדוממפכבוולעלותלירדלומותראמהמאהאפילועמוקבוראבל
"'מדרגהויתקן)ן'.ת"ועלבירידתובמתכויןןן,קרקעןיעקורשמאחוששיןואיןי'ועולה

:ן'מהאילןמבתלישהיותרבזהנוהרשהאדםלפי(בונהמשוםויתחייב

שםשיושבשהישיבהכולהנהשבתכלשםוישביוםמבעודבאילןיעלהלאב
וכן]]משחשכהלירדמותריוםמבעודעלהואם"]באילןשמשתמשהואתשמיש

לאמיךאיןז]באילןמשתמשהוא11שבירידהואףלירדםמותרבשוגגבשבתעלהאם
משחשכהעלהאםאבל,]באילןמשתמשהואשםבישיבתוואףהואילכךבשבל
שאפילון]אומרימויש,]לירדלוואכזרהשבתכלשםלהיותחכמיםקנכוהובמניד
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יאשר"כבורר' עושהשהואכדרךיעשהשלא"הבריתאכוונת'זיה

.ה"סילבוששםמ"במה"~,"בחיל

שלוסיימן א"פכם"רמב.א,קעירוביןבריתא,ב,לומצהמשנהא

,א"מע"ושיתיר,י"ח בריב

.שםע"ושימיר.שםם"רמב,ב"רע,קשםתא' .שםע"שו.שםם"רמב,א,קשםבריתאג

ג"מכשה"םל'לעגםוראה_שםם"רמב.שםתא'בריד דה(במומדר)א"מכלקמןיראה,בהמה.גב

דוקאני" מפניתשבאילן

.ג"וש,שמנידי ע"שי.שםם"רמב.ב,לבולרובין,ב,קנךשבתראהה

.שם .ע"יהשום"הרמבלשיןמשמעותו

.מ"השםמ"המבדעתב"מקא"המשהמעותז לואמורה"ד'"ויןא,לגעירוביןח

,שםמ"מ,מלי' ד'תק"םלקמןגםיראה.ב"מקא"מ,א"מא"רמ

,מץרו4'סילעיל,מעז עט

.ב"מקסיףא"מ.נתא'בצה"ד'"ורשאמין.ריב' לבוש.שםע"שי.היו.ה"ד(א,לג)למרימןהינתן'רמנוי

עלהכשכבר,יחליששמא)ב,לוצה'מניהיא,א"ס הגיראה,(באילן
.ה"סלקמן.יראה.שם'"ברשרמא' ,שםלבושיא

,שםמ"ימשםם"הרמבממשמעותן'עילן'אה"ד'"ביב ,שםלבוש

.שםן'ריב'עמרב,ם'המפרשבשםשםמ"מיג םא"רמ,מור,א,קעירוביןיד

.ג"' .שםא"רמ.מורסו

,ממפםה"דשם'"יןגםיראה,א"מסוףילבושמורטז ה"דח"בוראה

,בל" .שםא"רמיז "בראהיח

אדהה'פמק.שםח"ביראה,בוראבלה"ד' 5'ע

~2, ,שםלבושיט

.היוא"פכם"רמב,א,קרובין'עבריתאנ ,דלאה"דב"רעשםרשיינא

דעתושכןהלכהשכןמ"השםמ"מ.א"עשם'גמנב ,א"סע"שו,ם"הרמב

,שםע"ושימיר,שם'גמבג .ערדנ"הה"רעלהאםה"דשםי"רש3ד

בשםשםמ"מ,(בתו.2"ב)-עהנ"ה.ה"דשם'"רש3ה ,בעמידתו)ג"מקז"ת,א"סלבוש,המפרשים
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גםוראה.שםלבוש.שםע"ושימור,שםעירובין .םלעיל
,ד"מכשה' יבשםשםע"שי.המורבדעתעלהה"ד."ב3ז

"2 .ם'אימר

,שםלבושנח _פירכס


