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  סימ	 שטו  �אוהל  
  

  יסוד הדי	
  
  

  .וא� עשה חייב חטאת, אוהל קבע לא יעשה � .שבת קלח
  
  
  

  :  פקק החלו� � :משנה קכה
  . וא� לאו אי� פוקקי� בו, בזמ� שהוא קשור ותלוי פוקקי� בו �א אומר "ר                         
  .וקקי� בובי� כ� ובי� כ� פ �וחכמי� אומרי�                          

  

  ... אי	 עושי	 אוהל עראיהכל מודי� ש � ובגמרא
  ...אי� מוסיפי�:  א אומר"שר:   לא נחלקו אלא להוסי�                 

  ]וכ� הלכה[      ... מוסיפי	:  א"וחכ                                                          

  

  
  .)א� במקרה של כבוד הבריות לא גזרו(.     בני� קבע גזרו רבנ� על בני� עראי משו� � :ביצה לב

  
  
  

  .תוספת קבוע באוהל קבוע אסור מ� התורה   :צ"שעה
  
  
  
שדי בגג   ל חולק וסובר"והביה.      לעני� אוהל קבוע  בעינ� שיעשה ג� המחיצות בשבת  אד��לדעת החיי[ 

  . ]כדי להתחייב משו� אוהל קבע, וא� בלא מחיצות
  
  

  
ואי� בזה משו� , כדי למנוע מעופות להיכנס לתוכו, ג לול תרנגולות"לפרוס רשת לא צפופה ע  רהתי  כ"בשש

  .אי� עליו ש� אוהל, דכל שהרווחי� ה� פרו' מרובה על העומד א"הגרשזוהסביר בש� . עשיית אוהל
  
  

  
  

  )סעי� א(אוהל במחיצות עראי  
  

  ופירש שפקק החלו� הוא כגו�(.     שאי� איסור עשיית אוהל אלא בגג ולא במחיצות  סובר י"רש

  .)י מותר לעשות בשבת אפילו מחיצה המתרת"שלפי רש 	"הרוכתב (       .)ארובת הגג                             

  
  

  ולכ� לעשות דופ� שלישית, ששיי� בדפנות אוהל כאשר המחיצה היא להתיר  סובר ת"ר
  .  ואילו מחיצה שהיא לצניעות בעלמא מותרת  .  לסוכה אסור משו� אוהל                    

  
  

  

  

  .אבל מחיצות מותר, ודוקא גג.     הוא עראי' אסור לעשות אוהל בשבת אפי'[             .ת"רכפסק     'ע א"שו

  אבל מחיצה.  או להתיר טלטול כ נעשית להתיר סוכה"ואי� מחיצה אסורה אא                                                                      
  אבל, פשוט דכל זה במחיצת עראי :ב"משנ.        ('הנעשית לצניעות בעלמא שרי                                                                      

  .) ]לעשות מחיצת קבע שיתקיי� כ� אסור                                                                                                                             
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  )ז, סעיפי! ג(גג ללא מחיצות  
  )לטור החדש'  פ הגהות והערות  אות יא"ע(

  
שיהיו מחיצות , דלאיסור בני� אוהלי� בעינ� תרתי  סובר )א"	 והרשב"פ הר"ע(' התוס

  )'ז בדעת התוס"להל� ביאור הט וראה(.              ושמשתמש תחת האוהל
  

שא� משתמש באויר ,  שהכל תלוי רק במשתמש תחתיו  )י"רשמ מ"וכ(סובר  א"הרשב
,   )ב"שמניח תחתיה נעליי�  וכיו, ולכ� מיטה נאסרה(אסור ג� ללא מחיצות  �שמתחתיו 

, ולכ� מותר לסדר שולח�, מותר א� אי� מחיצות �וא� אינו משתמש באויר שמתחתיו 
י דא� "א ורש"ח כתב דמשמע מרשב"והב(.                לתת על רגלי השולח� את פלטת השולח�, ודהיינ

  .)מחיצות אז נחשב כאוהל א� שלא משתמש תחתיו יש
  

שא� עושה מחיצות מלמטה ,  שהכל תלוי רק בעשיית מחיצות  סובר )ר"פ א"ע(ש "הרא( 
  . )וא� לאו שרי א� שמשתמש תחתיו,  אסור �למעלה 

  
  
  

  .ח"ר וכה"כ� ביארו הא      �.        שצרי� את שתי התנאי� 'תוספסק כ  'ז', ע  ג"שו
                                                                                                    

  )יבהולא דפי� מחוברי� כדופני הת(שמיטה שרגליה ה� כרגלי מיטות שלנו   פסק' בסעי� ג[ 
  פ"אע.  (כיו� שאי� כא� מחיצות,   כ את הקרשי�"מותר להניח את הרגלי� תחילה ואח �  
  ]ש"ולזה מסכי� הרא[.)       שצרי� לאויר שתחתיה�  

  כיו�,   שמותר להניח ספר אחד מכא� וספר אחד מכא� ואחד של גביה�  פסק' ובסעי� ז  
  ]  ]א"ולזה מסכי� הרשב[      ).תפ שיש כא� מחיצו"אע(שאי� צרי� לאויר שתחתיה�   
  

ולכ� במיטה א� צרי� לאויר שתחתיו .   (א"דלכתחילה טוב לחוש לרשב  כתב ל"והביה
  .)להשתמש  אסור אפילו בלא מחיצות

  
  

  

כיו� שראוי (אסור בכל גווני  �שא� יש ארבע מחיצות ) ע"והשו(' סובר בדעת התוס ז"הט
שאז אי� ראוי להצניע ש� כל (ק שתי מחיצות א� א� יש ש� ר).    להשתמש ש� בכל דבר

כמו (שאסור  �אז תלוי הדבר א� צרי� לאויר שלמטה ) כיו� שהוא פתוח משני צדדי�, דבר
  .ב דטוב לחוש לדבריו"וכתב במשנ).               כמו בשולח�(מותר  �וא� אי� צרי� , )במיטה

  
  
  

כגו� להג� מפני החמה , אוהלשא� פורס סדי� או מחצלת להדיא בשביל  יוצא' ע ב"משו
אמרינ� דאינו אסור משו� אוהל עראי  'וא� דבסעי� ג       , אסור א� בלא מחיצות,  והגשמי�

' הדי� בסעי� ב שונה,     אלא כשעושה ג� מחיצות תחתיו) למרות שצרי� לאויר שתחתיה�(
� אוהל שאינו מתכוי� בעשייתו לש' כ בסעי� ג"משא(בשביל אוהל  להדיאכיו� שעושה 

ולכ� לא , ורק ממילא נעשה כמו אוהל למטה, שתחתיו אלא לתשמיש אחר על גביו מלמעלה
  )ב"משנ().       אסרו אלא כשעושה ג� מחיצות תחתיו

  
  
  

א� לא שעושה את הגג כדי להג�    , לעני� אוהל עראי לא אסרו בעושה את הגג לחוד  :ב"משנ
אבל בלאו הכי לא אסרו כי א�      ,ינת אוהלדאז הוא קצת בבח', מפני החמה והגשמי� וכדו

ואפילו , לאפוקי א� היו המחיצות קבועי� מעיקרא בזה המקו�(בעושה ג� המחיצות עראי שתחתיו בשבת 
 אמנ� א�.          מחיצות אפילו א� היו עשויי� מתחילה אסור' חיי� שרצה לחדש דבד�ודלא כנתיב  , מחיצות' א� היו ד

ג� .         )א א� א� המחיצות היו מונחי� מכבר בזה המקו�"אסור להניח את הגג לדעת המג, המיטה רחבה ביותר
דאז דומה קצת לאוהל , כ הכיסוי"מתחילה המחיצות ואח, לא אסרו כי א� בשעשה כסדר

האי פוריא מלמעלה  �: בביצה לב' כדברי הגמ( אבל א� עשה להיפ� לא אסרו , )דהוא כדר� בני�(קבע 

, כ לאויר שתחתיו"ויש פוסקי� שסוברי� דבעינ� שיהיה צרי� ג  . )למטה למעלה אסורמ, למטה שרי
  .'וכוותייהו פסק המחבר בסעי� ז

  
  .במחיצות קטנות כגובה טפח אסור' שאפי ל חולק וסובר"והביה.   ט"סובר שהמחיצות צריכות שיהיו גובה� י ש"התו
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  )סעי� ב(תוספת לאוהל עראי  
  

  

  .על אוהל עראי שפיר דמימוסי�  � .עירובי	 קב
  

  . והלכה כחכמי� שמוסיפי� על אוהל עראי, א וחכמי�"ר' מח  :בשבת קכה

  
עצי� שתוקעי� ראש� האחד בדופ� הספינה וראש� השני בדופ� השני   � .פ עירובי	 קב"ע 'ע ב"שו

ו אפילו א,     )רק באחד מה�' ואפי(א� יש ברוחב� טפח :     של הספינה ופורסי� מחצלת עליה� לצל
חשיבי כאוהל ,     )רק במקו� אחד' ואפי(א� אי� בי� זה לזה שלושה טפחי� , אי� ברוחב� טפח

והא דלא : ב"משנ[. דהוי ליה תוספת אוהל עראי ושרי, ומותר לפרוס עליה� בשבת מחצלת

מחצלת , טע� זהומ     .]     היינו משו� דאי� עושי� אות� אלא לפי שעה ולא להתקיי�, חשיבי כל זה לאוהל קבע
.             חו' מ� הכריכה, וטפח שאמרו   .מותר לפרוס שאר המחצלת בשבת, פרוסה כדי טפח

  . המתרת במחיצהמבואר ששיור טפח מועיל א�   'א א"וברמ

  

__________________________________  
  

  

  כובע
  

  אפילו בביתאסור להניחו בראשו ,  כובע שהוא מתפשט להל� מראשו טפח � מ/ע שא"שו
  מ חשיב אוהל עראי ואסור"מ, א� שאי� אוהל בלא דפנות:  א"מג(.           משו� אהל                           

  .)כיו� שנעשה השפה להיות לצל להג� מפני השמש, מדרבנ�                                                                                        
                                                                             

  
פ  שמתפשט להל� מהראש ברוחבו טפח ונוהגי� בו "אע, וכובע בעל שוליי� רחבי�   :ב"משנ

  :כתבו האחרוני� כמה צדדי� בטע� היתר� �להקל 

  .כיו� דאינו קשה ונכפ� למטה אי� בו חשש איסור .1
  .רק מכוי� לכסות ראשו, בעת לבישתו להיות לצל אינו מתכוי�. 2 

  .כ יש לצדד דלא מיקרי אוהל באופ� זה"ג, א� השפה עשוי בשיפוע. 3     
  כיו�(ל שאי� בכובע איסור אוהל כלל "י דס"העול� סומכי� על שיטת רש. 4     

  ). שהוא דר� לבישה                              
  

  
ולכ� יש , שכיסוי הנילו� נועד להאהיל על המגבעת והראש מפני הגשמי� צי% אליעזרבכתב   :כיסוי נילו� על המגבעת

  .ולא יהיה מוגבה בתוכה חלל טפח, להיזהר ולסדרו על המגבעת כשהוא מקופל

  
  

__________________________________  
  
  

  

  פריסת טלית על חת	 תורה
  

 �אינו מניחו אלא אוחזו בידו שכל ש, שמותר למתוח בגד לצל ולאוחזו בידו  א"החזוכתב 
שלכ� מותר לפרוס טלית בשמחת תורה , בתהילה לדודכ "וכ).       דגריע מאוהל עראי(מותר 

, ואינו דומה למטריה(י כח האד� המחזיקה "כיו� שכל האוהל הוא רק ע, ג החתני�"ע
  ).ג� ללא שיחזיקנה האד�, ה כאוהל בפני עצמו"ה, שהמטריה לאחר שפתחה

  

  .שטע� ההיתר הוא כיו� שאינו עשוי אלא לכבוד  כתב ש"ובקצוה
  

א "לטע� החזו: להחזיק טלית מעל לספר תורה כשיורד גש� מ בי� הטעמי� היא"נפק
כיו� שאינה עשויה , אסור �ש "א� לטע� קצוה, כיו� שמחזיקה בידיו, ד מותר"והתהל
  .לכבוד
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  )יא�סעיפי! י(כילת חתני! וטלית כפולה  
  

  

  ...מותר לנטותה ומותר לפורקה חתני� כילת � :שבת קלח
  

  . אסורה �אבל יש בגגה טפח , לא אמר� אלא שאי� בגגה טפח. 1                  
  

  ,אלא שאי� בפחות משלושה סמו� לגגה טפח, וכי אי� בגגה טפח נמי לא אמר�. 2                  
  .אסור �אבל יש בפחות משלושה סמו� לגגה טפח                       

  

  שיפועי אהלי�  �אבל יש בשיפועה טפח , ולא אמר� אלא שאי� בשיפועה טפח. 3                  
  .)ע"� ושו"רי, �"לא ברמב א�',  י ותוס"תנאי זה הוזכר ברש(.   כאהלי� דמו                      

  

  כי(.    אסור �יא טפח אבל נחית מפור, ולא אמר� אלא דלא נחית מפוריא טפח. 4                  
  .)והשיפוע שממעל למיטה נחשב לגג והוי אוהל, הטפח הוי קיר לאוהל, א� יורדת מהמיטה טפח                                    

                             

  

  .)3' ללא תנאי מס, וכאמור(  'ע  יא"פ  בשו"וכ                                                              
  
  
  

  
  
  

  . וא� עשה פטור אבל אסור,  )דהוי אהלא(לא יעשה  טלית כפולה � .שבת קלח
  

  דמוסי� על אוהל עראי(.   היה כרו� עליה חוט או משיחה מותר לנטותה לכתחילה                      
  הוי כאילו היתה הטלית פרוסה, טי� קל למושכה בה�י החו"דכיו� דע,  הוא ואינו כעושה לכתחילה                             
  .)                            ש"כבר טפח מע                             

  'ע  י"פ  בשו"וכ                                                              
  

לא בפחות משלושה ו בגגה טפח אי	ש' מדובר בטלית כפולה וכו � !"� והרמב"הרילדעת 
כ אסור לעשות טלית כפולה "וא[   . )ולפיכ� אינו אוהל קבע אלא אוהל עראי היא(סמו� לגגה טפח 

אוהל קבע הוי , וא� יש בגגה טפח(      .]'כ כר� עליה חוט וכו"אא, )'ושאי� בגגה טפח וכ(
י�  דוקא הוא כילת חתנ ולכ�     .)        רו� חוט פטור אבל אסורוא� היה כ, וחייב חטאת

 �) א� שאי� בגג� טפח(אבל שאר כילות , לפי שהיא מתוקנת לכךשמותר לנטותה ולפורקה 
ג סובר בדעת "א� הפמ, )א"מג(=ואז מותר רק בתנאי שלא יהיה בגגה טפח (כ כר� עליה� חוט או משיחה "אא, לא

  .אוהל שיש בגגו טפח נחשב לאוהל קבע= .      )� שא� כרו� חוט מותר א� כשיש בגגו יותר מרוחב טפח"הרמב

  
נ כגו� שלאחר שכלה "א, בגגה טפח יששמדובר בטלית כפולה  � ש"י והרא"רש לדעת

וכשיש בגגה טפח דינה כאוהל (.   השיפוע של הטלית יורד ממנו בשוה בלא שו� שיפוע ברוחב טפח
ילת חתני� שהיא יותר קבועה מטלית כפולה התירו לנטותה שהרי אפילו בכ, � בזה"כתב שאי� נראי� דברי הרי ש"הרא[   .)   עראי

? כ מאי שנא טלית כפולה מכילת חתני�"וא, )א� כשלא כרו� חוט או משיחה(ולפורקה כשאי� בגגה טפח או בשלושה סמו� לגגה 

מהדברי� האחרי� ולכ� פירש שמדובר שיש בגגה טפח או אחד .)       � מבואר דשאני כילת חתני� שהיא מתוקנת לכ�"אלא שברי(

שאי� (כל כילה שהיא עשויה ככילת חתני�  ולכ�         .]מותר �' א� א� אי� בגגה טפח וכו, האוסרי� בכילה
דאפילו אוהל ,  מותר לנטותה א� א� לא כרו� חוט �) א� שאינה מתוקנת לכ�) (בה טפח

  .ראיאוהל שיש בגגו טפח נחשב לאוהל ע=              .     עראי נמי לא הויא
   
  

  

  .    �"� והרמב"פסקו  כרי    )'יא', ע ח"מ בשו"וכ(א  "י והמג"הב
  

  

  .  )מותר לנטותה ומותר לפורקה, ש"טלית כפולה שהיו עליה חוטי� שהיתה תלויה בה� מע � 'ע י"שו(  

  
  כרוכי�הוא אפילו כשהיו חוטי� ,  דאסור לעשותה בשבת' ע א"שפסק השו, דמחיצה העשויה להתיר  א"כתב המג[  
  .  ]מיקל בזה  שבת�א& תוספת,      ש"עליה מע   
  

 הואיל שהיא מתוקנת לכך, ולא בפחות משלושה סמו� לגגה רוחב טפח, כילת חתני� שאי� בגגה טפח' � 'ע יא"שו(     
, סורא, אבל א� אינה מתוקנת       �.        'והוא שלא תהא משולשלת מעל המיטה טפח, מותר לנטותה ומותר לפורקה

י "ודלא כרש(  . �"� והרמב"כרי,  ש"כ היו חוטי� כרוכי� עליו מע"דאפילו אוהל שאי� בגגו טפח אסור לעשותו בשבת אא
  .)     )כיו� שאי� בגגה טפח, ש שמותר אפילו באינה מתוקנת"והרא
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ולא בפחות משלושה , כל אוהל משופע שאי� בגגו טפח � :פ שבת קלח"ע !"פ הרמב"ע' ע ח"שו
 �  .פטור �והעושה אותו לכתחילה בשבת , הרי זה אוהל עראי �לגגו רוחב טפח סמו

  
י "אבל לדעת רש,    �"� והרמב"וכל זה הוא לדעת הרי.  פטור אבל אסור מדרבנ�     :ב"משנ

ג מצדד דג� "ובפמ       .               מותר לכתחילהכיו� שאי� בגגו טפח לא חשיב אוהל כלל ו, ש"והרא
  .כיו� שעשאו לקבע שיתקיי� זמ� כמה ימי�, � בזה"ש מודו לדעת הרמב"י והרא"רש
  
  

נחשב כאהל ,  שיתקיי� כמה ימי�, אפילו א� עשאו לקבע  ,שאהל שאי� בגגו טפח  ב"המשנוכתב 
  .עראי

  
  
  

  )חשוב עראי] י"שהוא לז[שדופ� סוכה ' פ מה שנתבאר בגמ"ע(  . ימי�' או לט' שאוהל קבע היינו לח  ג"בפמכתב 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )סעי� ו(דבר שאינו מתכוי	 בעשייתו לש! אוהל  
  
  

  )שדר� בני� הוא(.  אסור �מלמטה למעלה ,   שרי �מלמעלה למטה :   האי מדורתא � :ביצה לב

  .וכ� ביעתא וכ� קדירה וכ� פוריא וכ� חביתא                    
  

  
  

אבל ,  יהודה שאסר דבר שאי� מתכוי�' שמימרא זו היא דוקא כשיטת ר  פירשו ז"ואוי "רש
  ).מותר �ולכ� מלמטה למעלה (מ מותר  "ש דדשא"ל כר"אנ� קיי

  
 �ש דבר שאי� "שמה שאומר ר,   ש מודה בזה"שנראה שאפילו ר  כתבו ש"ורא' התוסא

א� הרי הוא עושה מה א� כ,   היינו כגו� שעושה דבר ולא מתכוי� לעשותו, מתכוי� מותר
מ מתכוי� הוא לעשות דבר הדומה לבני� "מ, פ שאי� מתכוי� לבני�"ואע, שמתכוי� לעשות

  .ואסרוהו חכמי� גזירה משו� בני�
  

  
  

אוחז בידו ,  ג שתי�"ג זו אחת ע"כשמסדרי� חביות זו ע � ש"ורא' כתוס פסק'  ע ו"שו
     .  חתונות תחילה ויניח העליונה עליה�אבל לא יסדר הת   ,   העליונה ויסדר התחתונות תחתיה

שהיו מתעפשי� אילו לא היה , הכא נמי צרי� לאויר שביניה�,  וא� דבאוהל צרי� לאויר שתחתיו בי� המחיצות:  ב"משנ(
  .)אויר ביניה�
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  )סעי� ה(כסא טרסקל  
  

, ור נפתחכסא העשוי פרקי� וכשרוצי� לישב עליו פותחי� אותו והע  � .פ שבת קלח"ע' ע ה"שו
דהא עביד :  ב"משנ(.   מותר לפותחו לכתחילה,  וכשמסירי� אותו סוגרי� אותו והעור נכפל

  .)    אלא שפושטו ומיישבו כדי לישב עליו, י"וקאי מבעו
  
  

וכל , מכיו� שרגילי� בכ�,   וכ� לול של תינוקות, מיטה מתקפלת, נוח�מותר לפתוח כסא  :כ"ז פסק בשש"ועפ
  .גו� אחדהחלקי� מחוברי� ל

  
  

  ).ש"כשהיתה קשורה בכלונסאות מע(ומטע� זה מותר להעמיד החופה ולסלקה   :א"מג
  
  

  

        גגו� עגלת ילדי�גגו� עגלת ילדי�גגו� עגלת ילדי�גגו� עגלת ילדי�
  

= כדלת הסובבת על ציריה (הוא משו� דחשיב כתשמיש דלת , בכסא טרסקל שטע� ההיתר  ביאר א"החזו
, צעות צירי� מותר לפורסושכל גג המחובר אל מחיצות באמ א בהלכות סוכה"הרמוכדברי [   ,)עביד וקאי

לפתוח גגו� של עגלת  א"החזו התירז "ועפ.]      דהואיל וקבוע ש� הוי כדלת',   שמש  וכו, כדי להג� מפני גש�
  .ג שכשמותח עושה גג ומחיצות וג� כוונתו לצל  ויש בגגה טפח"אע, י"ילדי� המחובר לעגלה מבעו

  
ויש , והעגלות הקטנות שבזמנינו שמשכיבי� בה� התינוקות: "ל"וז, להחמיר בדי� הגגו�  כתב ש"בקצוהאול� 

ואינו דומה ,    פ שהגג מחובר לעגלה"אע, לפשטו בשבת אסורפשוט ש, לה� גג להאהיל שמתקפל ומתפשט
שפושטו כדי (=לפי שאינו מכוי� לעשות אוהל  טע� ההיתרדהת� , לכסא של פרקי� שמותר לפתחו בשבת

  ".אסור –להאהיל ולהג� על התינוק אבל כא� שכוונתו ,  )לישב עליו

  
  מטריה

  

דהיינו , כיו� דכל היכא דמתכוי� לש� אוהל, אסור �שלפותחה בשבת   כתבהנודע ביהודה 
ובמטריה ,  כ יש איסור"אפילו בשביל הגג לבד בלא מחיצות ג, להג� מפני החמה והגשמי�

דכילה שבגגה טפח � "� והרמב"ולדעת הרי. (נמי הלא מתכוי� להג� מפני החמה והגשמי�
ל דאינו דומה לכיסא טרסקל "והוסי� בביה[.)     יש בזה חשש חיוב סקילה,  הוא בכלל אוהל קבע וחייב

כ בזה שצרי� לקשור "משא, דהת� אינו עושה שו� מעשה בשבת רק שמרחיב ופושט הקמטי� שהיו בו מאתמול, שמותר

במטריות (יו בחוט של ברזל שלא יתמוטט הגג ממצבו כ מתחת"אותו ברצועות אחר פריסתו או להעמידו ולהדקו אח

א� .]                         כ במטריה שפריסתו דר� אוהל הוא"משא, עוד כתב דבטרסקל אי� זה דר� עשיית אוהל).     שבזמנ�
אלא שכיו� שהאנשי� לא יודעי� , יש לדו� בו לאיסור ולהיתר �ש "א� פתח את המטריה מע
ובפרט שבדור זה נפישי אנשי� , יש לאסור משו� מראית העי� � מתי פתח את המטריה

  .   שאינ� בני תורה
  

  

  :מהתורה להיתרשיש במטריה שלושה יסודות   כתב החת! סופר
  

  .לא הוי בני� �ולהלכה בני� העשוי לשעה , מטריה היא בני� לשעה. א 
  ומה שהוכיח(.  אותוי האד� שנושא "לא מצינו במשכ� שיהיה אוהל עובר ממקו� למקו� ע .ב 

   .)הדי� כ� ג� בדיני שבת אי�, ב שמצינו אוהל נייד מדיני טומאה"הנו        
  .כמו במשכ�, אי� אוהל מדאורייתא אלא כשמחיצות מגיעות לאר' .ג 
  

דהרי טלית , כ ממילא אפילו איסור דרבנ� ליכא"א, וכיו� שזכינו לדי� שאיננו דאורייתא: "וסיי�
ועוד הכא ... והכא נמי קרסי� ולולאות הוה כחוטי�, שרי אפילו לכתחילה �חוטי� כפולה אי אית ביה 

כ קרוב לומר שאפילו מדרבנ� "וע... עדי� טפי שעשוי ומתוק� מעיקרא לכ� והוה כמו כילת חתני�
  ". ואי� להרעיש העול� בשביל זה... שרי

  
  

  .כתבו להחמיר כ"וביחוה דעת ובשש
  

אלא שכתב .      שיש ללמוד מטרסקל להתיר ג� כשמתכוי� לאוהל כיו�, ב"דחה את הנו  א"ובחזו
ולכ� חשיב תיקו� מנא טפי , כיו� שבפתיחתו ראוי לשמש בו בכל מקו�, תיקו� מנאשיש לדו� משו� 

  .עובדי� דחולוכ� כתב דאסור מצד .      מפריסת אוהל במקו� זה
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  )סעי� יג(אוהל בכלי!  
  

  : )פ החבית של יי� לכסותה"שוטחי� עבגד ש(האי פרונקא    �   :שבת קלט
  

  .אסור �אכוליה כובא .    שרי �אפלגיה דכובא                                     
  
  

  
כ אי� "שאל, ל שמדובר כשאי� הכובא מלאה"וצ(.     משו� אוהלשהאיסור הוא   פירשו !"י  ורמב"רש

                ].ואפלגיה דכובא שרי דלאו אוהל הוא[.)         כא� אהל

  
ואכוליה [.    )כאילו מסנ� מ� הפסולת( משו� דמיחזי כמשמרשהאיסור הוא   פירשו א"ד ורשב"ראב

ז "ולפ(.]     דלאו היינו אורחיה, מותר �א� אפלגיה דכובא ,  דאז מיחזי כמשמר שכ� דרכו בחול ,כובא אסור

  .בכל גווני אי� בכיסוי כלי� משו� אוהל ולכ	 � .)            מדובר אפילו בחבית מלאה לגמרי איסור פרונקא
  

  

  
  

לא ישטחנו על פני כולו משו� , פ החבית לכסות"בגד ששוטחי� ע'(.       !"י והרמב"כרשפסק    'ע יג"שו
דאי� כא� , אבל א� אינה חסרה טפח מותר, חסרה טפח) הכלי(=מ כשבכובא "והנ.   אלא יניח קצת ממנו מגולה,  אוהל
  .א"ד והרשב"מ אי� למחות בסומכי� על הראב"מ  :ב"משנ                          .)    'אוהל

  
  
  

אוהל  ג כירה ולא חיישינ� משו�"ג דשרי להחזיר הקדירה ע"אע  :'בש� תוס א"מגפ "ב ע"משנ
אינו אסור אלא , ובאוהל כזה שאי� כוונתו לאוהל אלא שממילא נעשה(הואיל והמחיצות כבר עשויות 

 רחבהל הואיל והכובא "י,     משו� אוהל' ואילו כא� נפסק שלא ישטחנו וכו, )כ"יצות גא� יעשה מח
  .)    א"מג= מותר , מ א� הכיסוי קבוע בצירי�"ומ.           (נעשה כאוהל, יותר מדי

  
,     ואי� בזה משו� חשש אוהל הואיל והמחיצות עשויות כבר, כ מותר לכסותה"תיבה שאינה רחבה כ  :ב"משנ

י העמדתו כאילו "דהוי ע, אסור בכל גווני, יכא שמטלטלה ממקו� זה להעמידה במקו� אחר וש� מכסה אותהוה
  .עושה המחיצה ע� הכיסוי ביחד

  .מותר לכסות� �הג� שמטלטל למקו� אחר , שכל שהמחיצות מתוקנות במקומ�  כתב א"א& בחזו

  
  

כההיא דכובא שנוטל , מיוחד לכ�דלא אסרו חכמי� בכיסוי משו� אוהל אלא א� אי�    כתב ז"הט
כ בכיסוי המיוחד לכ� ודרכו בכ� תמיד  לא מיחזי כעביד "משא,    בגד מעלמא ומכסה על החבית

וכ� בכל כיסוי כלי שאי� עושה , ג כירה שרי דדרכו תמיד בכ�"ה בחזרת קדירה ע"ומשו,   אהלא
  .)לי רחב לצרז לא מחלק בי� כ"והט(.            מחיצות בשבת רק הכיסוי לחוד

  
  

  
�אבל חביות של שמ� ושל ,     יש בו משו� אוהל, כדי שיהיה ריחו נוד�, דדוקא יי� שצרי� לאויר שבחבית  כתב ג� המל

  .צ לאויר החסר שיש בחביות אלו"דהא א, שרי לכסות,  ג דאית בהו כמה טפחי� חסרי�"אע, דבש

  
  
  

  
  
  

        החזרת מגירההחזרת מגירההחזרת מגירההחזרת מגירה
  

  .אסור להחזירה �א� יש טפח בעומק חללה :  ולה מ� השולח�שא� המגירה נשמטה כ  החיי אד!כתב 
  

  .שלא אסרו, )שלא כדר� בני�(שהרי הכנסת מגירה היא בכלל מלמעלה למטה , דבריו דחה ע"א& בקיצוש
  

        �  .כ בזה"משא, ל דדוקא ממעלה למטה מפני שהוא דר� שינוי"א ס"דאפשר דהח כתב צ"בשעהא
  

  .ובעשיית מחיצה לבד אי� איסור,  שכלל אי� עושה כא� גג משו�, א"את הח  דחה א"ובחזו
  

  .לא מיחזי כעושה אוהל, שכיו� שמיוחד לכ� ודרכו בכ� תמיד, ז"פ טעמו של הט"ע  התיר וכלכלת השבת


