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עדשמגעתעבהכתקרהשהיאשבתלעניןהדיןיהואי]מפליללדלשאיןכלן]טומאהלעניןאחד
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המשקוףתחתשמאכיהפתחשעלהמשקוףתחתעמושיהיהעדמידוהמפתחיקחשלא
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תחלההמפתחשימירעדהפתחיפתחולאהמנעוליפתחכךאחרהמשקוףתחתממנו
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.ןהואפמורמקום'דעל'דבושאיןוכיוןמבחוץ
כמופמורמקוםהואהארץמןמפחים'סילמעלהגבוההשהיאהאדםשידולהאומרים)
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מןמחיצותלהשאיןתקרהאבלהצדדיםמןמחיצותלושישמשקוףבתחתזהיכל:יב
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שממלמליםהבתיםלפניהבולמיםשלנובגגיןשנכשליםלרביםמאדלהזהירצריךולכן

מחיצותלהאין11לבלימהשהריבישראלכןיעשהלאגמוראיכזרתהומהבתיםתחתיהן
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מזהמקצההעומדהניתנקצהאחדקנהלהעמידדיה
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:"לב"שמ'בסישיתבארכמוהראשונהכמבראהעיקראבלהעומדעלמרובהשבהוהפרוץ
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ונטלובידווחפץהשנייהלרשותידוופשמ.אלרשויותמשתיבאחתהעומדאבל
"פטוריםשדהםהשמנהברשותהניח11ה11מרשותעקרשוהשםהעומדהבירוממנו

ועשהיחידמקצתהאתהעושהולאכולהאתהעושהבעשותההארץמעםשנאמרי
שמאגורהימופריםמדבריכןלעשותאמוריםאבל)פמוריןאותהועשושניםחייבאותה
:"בשבתשלימהמלאכהלעשותמהםואחדאחדכליבאו

והוציאמידוהחפץונמלחבירולרשותידוופשטהרשויותמשתיבאחתעומדיה"ב
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נרשותעומדהואאם1אשל1)"בארץעומדהוא1הג1ףהגוףאחרנגררתשהידבארץן

חייבןה~הריפמורמקוםשהואמפחים'סילמעלההיאבתוכהשהחפץוידן(א)הרבים

אחרוןקונטרס

כשלאאלאמיירילא~אלעזר'דראיתא"א"עג"לדףעירובין'שבתוכף"נרשהחפץוידו(א)

לאמעשרהלמעלהההנחההיתה
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דרךדהעבירובההיא)י"פירשאחרנמשכודהתםהכיל"יי

כלללכאןשםעניןאיןפירושםולפיי"פרשכתרושמז'התוכאבלמשםמראייתםכמבוארעליו
גביעלכךאחרהניחלאאפילוכפשטהאלעזר'דרמימראואתיא
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גופוועמידתעמדאלארקע

."ב"ע'הבדףכדאיתאחפץכעמידת

.הף'מעעא עב

יק"פשמה"מז"ת,שםא"מ.קטי"ממהרצלת"שי .ריס-מהצצות.מחלהשישאסקופהלענין-

תימפתוראה.שםח"רלפירושוב,צדן.ריב'עשמואלעג ק"תשם

.א' _שםא"מעד

.ט'משףעה .שםל"מהריראהעו

.לגף'מעעז
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חפץרי'חבונתןלחוץי-י
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