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 :הטלטול אופנים להכשירארבע 
 פס או צורת הפתח או דלת.   חצר

 קורה או לחי או פס או צורת הפתח או דלת.  מבוי שאינו מפולש

 צורת הפתח או דלת מכאן, וקורה או לחי מכאן.  מבוי המפולש

 דלת מכאן ודלת מכאן.  רשות הרבים
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 הקשורים לנושא השיעור –משוע"ר קטעים 
 שוע"ר סי' שמו

יעמיד קנה אחד אצל כותל הבית מקצה  ...בגגין שלנו הבולטים לפני הבתים שמטלטלים תחתיהן מהבתים  יב
מוד שכנגדו מצד זה נדון מזה וקנה אחד מקצה מזה מכוונים כנגד העמודים שבקצוות ויהיה הקנה עם הע

 .א מחיצה רביעיתומשום צורת הפתח וכן בצד השני ויהיה צורת הפתח מכל הג' צדדים וכותל הבית ה

 שוע"ר סי' שסב

ויש אומרים שאין צורת פתח מועיל לפרצה יתירה אם עשה צורת פתח אפילו לפרצה יתירה מעשר מותר ...  יט
וץ או ברוח שלישית של מבוי ... וטוב לחוש לדבריהם אע"פ מעשר אפילו בחצר אא"כ עומד מרובה על הפר

 שהעיקר כסברא ראשונה.

מהו צורת פתח קנה מכאן וקנה מכאן אפילו אחד רחוק מחבירו וקנה על גביהם אפילו אינו נוגע בהם אלא  כ
יון שאז יש ביניהם כמה אמות ובלבד שיהא גובה הקנים שמכאן ומכאן י' טפחים ויהיו מכוונים כנגד קנה העל

דומה לפתח שהמשקוף ניתן על המזוזות אבל אם הם מרוחקים מכנגדו אפילו כל שהוא פסול שאינו דומה 
לפתח וכן אם חיבר קנה עליון לשני הקנים או לאחד מהם מן הצד ואינו נתון על גבו מלמעלה שאינו דומה 

 .לפתח שהמשקוף ניתן על גבי המזוזות מלמעלה ג"כ פסול

 .חר מכוון תחת העליון מכל מקום יש לשלוף קנה הפסול מפני מראית העיןואם עשה גם קנה א

ואם עשה חבל על הקנים יש אומרים שאם הוא כרוך בראשי הקנים ממש שאינו בולט כלום מהקנים למעלה 
מהחבל כשר אף על פי שאין החבל נתון על גבי ראשי הקנים ממש אלא כרוך שם על צדיהם וטוב להחמיר 

 .לכרכו על גבי ראשי הקנה ממש

ל שהוא אפילו של קש או של קנים אבל קנה הקנים שמכאן ומכאן צריכים שיהיו חזקים לקבל דלת כ כא
 .העליון די בכל שהוא ואפילו הוא של גמי

שער העשוי בעיגול ככיפה אם יש גובה י' טפחים ברגליו דהיינו קודם שיתחיל להתעגל מתיר משום צורת  כב
 .פתח

 שוע"ר סי' שסג

 תירו בלחי.ח על פתח המבוי ... מועלת במבוי ... וכן הקילו במבוי להפקורה רחבה ט א

די בשני פסין שרחבן משהו ... והוא אבל חצר ... אינה ניתרת אלא בפס רחב ד' טפחים שיעמידנו בצד אחד ...  ב
הדין אם נשתייר מכותל רביעית עצמו בנוי כשיעור ד' טפחים מצד אחד, או אם נשתייר משני הצדדים טפח 

 מכאן וטפח מכאן.

' טפחים מכוונים ממש תחת החבל וזה מועיל בכל מקום שצורת צריך ליזהר להעמיד ב' קנים גבוהים י לב
 .פתח מועלת ואע"פ שיש אויר הרבה בין קנים לחבל אין בכך כלום כל שהם מכוונים תחתיו כמו שנתבאר שם

ויש מי שאומר שצריך שלא יהיה ביניהם אלא הפסק אויר בלבד אבל אם הקנים עומדים תחת הגג והחבל 
 בר אחרו צורת פתח שכל צורת פתח דרכו להיות המשקוף על המזוזות בלי הפסק דקשור על גבי הגג אין ז

בר בינתיים לפיכך צריך שיפתח נקב גדול בגג למעלה מהקנים בענין שיהיו מכוונים תחת החבל בלי הפסק ד
 בינתיים: אחר

א כן למה אבל כשאין קנים תחת החבל אין כתלי המבוי נחשבים במקום קנים להיות צורת פתח שאם ל לג
הצריכו קורה רחבה טפח הלא בקנה כל שהוא שעל גבי כתלי המבוי יש צורת פתח ומ"מ אם יש עמוד בולט 

בכותל או שיוצאים ממנו חיפופים פחות פחות מג' טפחים עד פחות מג' טפחים סמוך לארץ יש לסמוך עליהם 
 .ל לדברי המצריכין כןלשם קנים של צורת פתח ובלבד שיהיו מגולים למעלה תחת החב (מערב שבת)

 שוע"ר סי' שסד

מבוי המפולש בשני ראשיו לרשות הרבים והוא עצמו אינו רשות הרבים כגון שאין רבים בוקעים בו או שאין  א
וכן המפולש בראשו א' לרשות הרבים ובראשו השני לכרמלית או אפילו שני ראשיו  ...ברחבו ט"ז אמה 

מכאן ולחי וקורה מכאן אלא צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה פתוחים לכרמלית אינו ניתר בלחי וקורה 
 .מכאן אם אינו רחב מעשר אמות

 ...צורת פתח היא כמחיצה גמורה ואם עשה צורת פתח על גבי ד' קונדסין רשות היחיד גמורה היא ד

שות הבא להכשיר ר... אין צורת פתח מועלת לרשות הרבים גמורה אם נשלמו בה כל תנאי רשות הרבים 
שא"צ שיהיו  ש אומריםוי... והוא שננעלות  ,הרבים להתיר בה הטלטול צריך לעשות לה דלת מכאן ודלת מכאן

נעולות בלילה רק שיהיו ראויות לינעל שאם משוקעות בעפר מפנה אותן ומתקנן שיהיו ראויות לינעל ויש 
 .להחמיר כסברא הראשונה אף על פי שהעיקר כסברא האחרונה
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