
   שבכניסה לביתבית שערמזוזה ל

  א, מנחות לג
ל "אמר אמימר האי פיתחא דאקרא חייב במזוזה אמר ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין א

  .מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרין"תיא בית שאין לו אלא פצים אחד ר... עדי פצימי 

  י שם"רש
 כלומר אלו ,הרי, עדי.  אלא ראשי הכתלים,וזותמז, והא אין לה פצימין. בקרן זוית של בית , דאקרא

  .ראשי הכתלים הן הן פצימין

  ד"מזוזה סי, כות קטנותש הל"רא
והא לית ליה פצימין אלא כותלי . פיתחא דאקרא כגון שהפתח ממלא כל מזרח ומגיע מצפון לדרום

 הבית שמשכין עד עדי פצימין באמת אף על פי שאין ראין כפצימין אלא כותלי. הבית של צפון ודרום
  ...מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרים"תיא בית שאין לו אלא פצים אחד ר . ..שם מכל מקום פצימין הן

  .מ"וראה דהלכה כר

  שסה' ר סי"שוע
וכגון שכתלי ... המבוי אסור שהחצר אוסרת עליו כיון שלא עירבה עמו ...  מבוי שפרץ במילואו לחצר ג

 שאם לא כן הרי גיפופי ,טפחים'  ומופלגין שם מכתלי אורך החצר ג,החצראורך המבוי כסין בתוך 
  . משום ראה מבחוץ ושוה מבפים,החצר מועילים גם למבוי

  רפו' ע סי"שו
ואם בית פתוח לאחד מאלו . והגה פטורים) ך"ש, הוא בית קטן שעושין לפי שער החצר( בית שער ז

  .אין בית פתוח לוויש אומרים שבית שער חייב אפילו . חייבים
  .פטור, אמות' אמות על ד' בית שאין בה ד יג

  פתחי תשובה שם
 אבל בית ,אמות' אמות על ד'  דוקא בית דירה צריך דוקא שיהא ד, ראהתב ידחמודי דיאל כ' בס יא

  .חייבין' על ד'  לית בהו דלו אפי,שער ומרפסת וגיה

  טור סימן רפז 
 אם המזוזה מצד ,מצד האחד עובר הכותל להלאה מהפתח כזה כגון ש,'פתח שאין בו אלא מזוזה א

   . ואם הפתח ממלא כל הריוח כזה חייב שכותלי הבית שמן הצדדין חשובין כמזוזות ...ימיי חייב

  רפז' ע סי"שו
  . אין הפתח חייב במזוזה אלא אם כן יש לו שתי מזוזות ומשקוף א

  ק א"ך שם ס"ש
  .וראה דיקבעה בלא ברכה ...  מזוזה אחת אין לו אלאלוש וטור דאפי"ודעת הרא

  ק א"ז שם ס"ט
אם ,  אחד עובר הכותל להלאה מהפתח כגון שמצד... פתח שאין לו אלא מזוזה אחת ...בטור כתוב 

פ שאין פצים "שאע,  ואם הפתח ממלא כל הרוח חייב.ואם מצד שמאל פטור, המזוזה מצד ימין חייב
   .צדדים חשיבי כמזוזות כותלי הבית שמן ה מכל מקום,חדבצד א

  ק ד"מקדש מעט שם ס
  .דלא הוי כפצים, יש רק זוית דכותל הבית ... כל מקוםמ, ש וטור"חשב פצים לרא... אף דראש כותל 

    ח        ז       ו            ה                ד         ג        ב              א    


