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  שוע"ר סי' שסב
מועיל לפרצה  רת הפתחשאין צו ש אומריםויאם עשה צורת פתח אפילו לפרצה יתירה מעשר מותר ...  יט

יתירה מעשר אפילו בחצר אא"כ עומד מרובה על הפרוץ או ברוח שלישית של מבוי ... וטוב לחוש לדבריהם 
  אע"פ שהעיקר כסברא ראשוה.

  סגשוע"ר סי' ש
  ח על פתח המבוי ... מועלת במבוי ... וכן הקילו במבוי להתירו בלחי.פקורה רחבה ט א

הדין אם שתייר די בשי פסין שרחבן משהו ... והוא ...  אבל חצר ... איה יתרת אלא בפס רחב ד' טפחים  ב
  משי הצדדים טפח מכאן וטפח מכאן. מכותל רביעית עצמו בוי כשיעור ד' טפחים מצד אחד, או אם שתייר

  .בין בחצר בין במבוי ...צריך לתקה בצורת פתח  ...ואם יש בפרצה יותר מעשר אמות  ד

אבל פחות מכן דיו  ,אין מבוי יתר בלחי וקורה עד שיהיו פתוחים לתוכו שתי חצירות ולכל חצר שי בתים ל
ואפילו אם הרבה בתים בלא חצירות פתוחים ...  פסין של ב' משהוייןכחצר שאיה יתרת אלא בפס ד' או בב' 

עד שיהיו ב' חצירות שיש בהן ב' בתים  ,לתוכו וגם הרבה חצירות שבית אחד בכל חצר אין כל זה מועיל כלום
  .שלא רצו חכמים לתת דבריהם לשיעורים לחלק ,פתוחים לתוכו

 ...משום צורת פתח ... "י חבל הקשור לרחבו של מבוי והמהג הפשוט במדיות אלו לתקן כל המבואות ע לב
אעפ"כ הגו בצורת פתח כדי להתיר גם במבואות המפולשים שצריכים  ,ואף שא"צ צורת פתח בפחות מעשר

  .צורת פתח כמ"ש בסי' שס"ד

  שוע"ר סי' שסד
וקעים בו או שאין מבוי המפולש בשי ראשיו לרשות הרבים והוא עצמו איו רשות הרבים כגון שאין רבים ב א

וכן המפולש בראשו א' לרשות הרבים ובראשו השי לכרמלית או אפילו שי ראשיו  ...ברחבו ט"ז אמה 
פתוחים לכרמלית איו יתר בלחי וקורה מכאן ולחי וקורה מכאן אלא צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה 

  .מכאן אם איו רחב מעשר אמות

הבא להכשיר רשות ... בים גמורה אם שלמו בה כל תאי רשות הרבים אין צורת פתח מועלת לרשות הר ד
שא"צ  ש אומריםוי... והוא שעלות  ,ות לה דלת מכאן ודלת מכאןהרבים להתיר בה הטלטול צריך לעש

שיהיו עולות בלילה רק שיהיו ראויות ליעל שאם משוקעות בעפר מפה אותן ומתקן שיהיו ראויות ליעל 
  .סברא הראשוה אף על פי שהעיקר כסברא האחרוהויש להחמיר כ


