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טלטול  דלת  וחלון  והמנעול   –ימן  שיג    סהמשך
 בשבת





)פירוש 
  וקובעים  בו  עץ  חד  כדי  להכניסו ציר  נוקבין  הדלת

)  בארץ  לחזור  לכאן  ולכאן




וכל :  הגה
שכן  אם  יש  בהם  ציר  עדיין  ובלבד  שלא  יחזיר 

ט "יר  למקומו  כדרך  שיתבאר  לקמן  סימן  תקיהצ
.  )בית  יוסף(


     


 
      

   


אבל  דלת  העשויה  מקרשים :  הגה
הרבה  שרי  אף  על  פי  ששומטים  אותה  כשפותחה 
אם  יש  לה  אסקופה  והוא  הדין  במקום  שנועלים 
בקרשים  הרבה  ויש  חקיקה  למעלה  ולמטה 
שמכניס  בהם  הקרשים  שדינם  כדלת  הואיל  ואינן 

 :)בית יוסף(לת לוח אחד בכל הד



     





 


)דרכה  להיות (
)ובלבד  שלא  יהדק  (


ואם : הגה

דרכו  להיות  מהודק  אף  על  גב  דעכשיו  רפוי  אסור 
ה  והגהות  אשירי  וכל  בו  וכן  נראה  דברי "י  פרק  כמיימונ(

 :)הטור
    





 



) ועיין  לעיל  סימן

 ):ז"ח סעיף ט"ש



 





     

 
–

 


שאינה  מחזקת :  הגה
.  )ה"תרומת  הדשן  סימן  ס(ארבעים  סאה  








הגה :
.  )מרדכי  פרק  חבית(תכוין  לכך  ובלבד  שי

     
    

ודוקא  שהוציאו  גם  כן  פעם  אחת :  הגה
מבעוד  יום  אבל  אם  לא  הוציאו  מבעוד  יום  אסור 

תרומת (דהוי  פסיק  רישא  דעושה  נקב  ופתח  לחבית  

מותר  ליטול   כלי  שנתרועע  אם  )ד"הדשן  סימן  ס
 :ד"ח סעיף מ"ממנו חרס עיין לעיל סימן ש






 
     

)    כלי  מיוחד  לנקובפירוש(






 



ובלבד :  הגה

שלא  יהיה  הברזא  הראשון  נגד  השמרים  כמו 
 :)בית יוסף בשם שבולי לקט( 'שכתוב סעיף ב

    )בחבית  או  ברזא (





    



ויש  מתירים  אפילו  בעלה  של  הדס :  הגה
במקום  שיש  לו  הרבה  קטומים  ואין  לחוש  שמא 

 :)ורש סוף פרק חבית וט"הרא(יקטום 









 


