
  טוש' ס
  

  'א �סעי
  ".בי
 כ� ובי
 כ� פוקקי� בו: וחכמי� אומרי�. וא� לאו אי
 פוקקי� בו, בזמ
 שהוא קשור ותלוי פוקקי� בו: א אומר"ר, פקק החלו
" – משנה
א אומר "סי� שרלא נחלקו אלא להו, צ לומר בשבת"ט וא"הכל מודי� שאי
 עושי� אהל עראי בתחלה ביו: יוחנ
' אמר רבה בר בר חנה אמר ר" – גמרא

  :)שבת קכה". (ט"צ לומר ביו"וא, וחכמי� אומרי� מוסיפי� בשבת, צ לומר בשבת"ט וא"אי
 מוסיפי� ביו
והא דרב . ושמואל אמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה ,אמות' אי
 מטלטלי� אלא בד ,רב אמר, חצר כותל שנפרצה" – גמרא

אהדרינהו  .שקולו גלימא נגידו בה :אמר להו שמואל .ביני נפל גודא דביני .דרב ושמואל הוו יתבי בההוא חצר, א איתמראלא מכלל, לאו בפרוש איתמר
זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר  הא אמר ,למה לי הא ,ולשמואל .וקטרו בה) הימניה(שקולו  ,אי קפיד אבא :אמר להו שמואל .רב לאפיה

דלא נימרו  ?אי טעמא אהדרינהו לאפיהמ, אי הכי .אתריה דשמואל הוה ?לימא ליה ,אי סבירא ליה דאסיר ,ורב .לצניעותא בעלמאשמואל עביד  ?מחיצה
  .)ערובי
 צד". ( )והדר ביה משמעתיה(כשמואל סבירא ליה 

  

  גג עם מחיצות
  .)שבת קלח". (וא� עשה חייב חטאת, אהלי קבע לא יעשה" – גמרא
  .ואפילו אוהל עראי, לעשות אוהל בשבתשאסור , פסק כ
 – מחבר

פ שאי
 זה בני
 "אע, עושה משו� תולדת בונה, מ שיתקיי�"ב לאוהל ע"כגו
 שפורס מחצלת או סדיני� וכיו, העושה אוהל קבע – י"פ רש"משנה ברורה ע
  .ו� סתירת קבעוכ
 על סתירת אוהל עראי מש, וגזרו על אוהל עראי משו� אוהל קבע. וא� סותרו חייב משו� סותר. ממש

  ?לכמה זמ� צרי� לבנות את האוהל כדי שייחשב כאוהל קבע
  .כמה ימי� –) 'ק לה"ס( משנה ברורה

  .ימי�' או ט' ח – ג"פמ
  .אפילו א� אינו עשוי לקבע, חייב בכל גג שבונה ע� מחיצות – �"נודע ביהודה בדעת הרי

  

  עשית גג ללא מחיצות
  ]כשצרי� לצל שהוא יוצר[ .קונדיסי
 ללא מחיצות' פילו גג המונח על דאסרו א, כשאסרו לעשות אוהל עראי – י"רש

כי עיקר האיסור באוהל הוא משו� מה , א"ג והגר"ז והפמ"והט פ הלבוש ושאגת אריה"וכ, י להלכה"פסק את רש – )'כ', ג�'ק ב"ס( משנה ברורה
  .מותר, ואמנ� א� אינו פורס בשביל מה שנמצא באויר מתחתי. שפורס לצל, שמאהיל עליו

  .כי צרי� לצל שהוא יוצר, אסור משו� אוהל אפילו שאי
 מחיצות, שכובע שיוצא מראשו טפח, מ"שא ס' ראיה לזה מס – שער הציו�
  .מחיצות וזה כשיטת תוספות' כדי להתחייב חייב לעשות לפחות ג – חיי אד#ל בש# "באה. חייב חטאת – ג"פמל בש# "באה :מקור האיסור

  

  גג עשית מחיצות ללא
כמו בספור , לצניעות �ומותר להניח אות, כי מחיצות אינ� אוהל, מחיצות מותר אבל, כל מה שאסור לעשות אהל זה רק בגג –:) שבת קכה( י"רש

 
 'וג� רב שאסר זה לא בגלל שאסר להקי� מחיצות אלא מפני שאסר לטלטל את הגלימא יותר מד. י הבגד לצניעות"ע ע� שמואל שהקי� מחיצותבערובי
י מותר להקי# אפילו מחיצה המתרת "שלשיטת רש, ודייקו הראשוני# .ופקק החלו
 של המשנה זהו בני
 קבוע ונראה כמוסי� אבני�. אמות כשיטתו

  .�"רתוספות והכ ה"וכ. טלטול או סוכה בשבת
  .כי זה נחשב בני�, ישית של סוכה או טלטולשיי� איסור ג� בבנית המחיצות איפה שהמחיצה היא מתירה כמו דופ
 של – .)שבת קלח(ש "רא, )ש#( ת"ר
  

) כמו בי
 אנשי� לנשי� בשעת דרשה(אבל מחיצות לצניעות , שאסור לעשות אהל בשבת ואפילו אהל עראי, בש� רבנו ת� פסק כגמרא וכתוספות – מחבר
  .יב חטאת א� הקי� אותהוחי, כי זה נחשב כבני�, או בטלטול אסור )כגו
 דופ
 שלישית( אבל מחיצות שהמתירות סוכה, מותר

, אסור לבנותה, אבל מחיצת עראי שנבנתה מאבני# ולבני#, )כדלקמ
(כל מה שמותר מחיצה לצניעות זה כגו
 מחצלת או פרוכת או וילו
  – באור הלכה
  .משו� גזרת אצטבא, ש כשמצדד אבני� לשבת עליה� שזה אסור"וכ. כי זהו דר� בני� קבע

  

  תלית תמונה, רון הקודשפרוכת של א, דין נטית וילון
  .)ערובי
 קב, .שבת קלח". (וילו
 מותר לנטותו ומותר לפרקו, אמר רב משו� רבי חייא" – גמרא

שרק א# הוא אינו קבוע ש# ודרכו להורידו  וכ� פסק תרומת הדש�. שכ
 דרכו להורידו ולנטותו, מותר לנטות את הוילו
 כי אינו קבוע ש� – י"רש
  .ולנטותו מותר

ואינו מעכב עוברי� ושבי� ולכ
 זה נקרא שאינו , כיו
 שהוא נע ונד ברוח, פ שקבוע ש#"אעמותר לנטות את הוילו
  – דרכי משה, בית יוס�, עאור זרו
פ "אע, י"כי ג� לרש, ע פרוכת של ארו
 הקודש מותר לנטות"ולכו .משו� בני
, מלמטה ומהצדדי� אסור, אבל א� קשר את הוילו
 מלמעלה. קבוע

  .והפרוכת היא לצניעות בעלמא, ת קבועה עדיי
 יש דלת לארו
 הקודששהפרוכ
  

ופרוכת של ארו
 הקודש ) כי הוא נע ונד ברוח מצויה ולא מפריע לאנשי� לעבור( פ שהוא קבוע ש#"אעשמותר לתלות וילו
 , י"בכפסק כדבריו ו – א"רמ
  .ובלבד שלא יהיה בגג טפח, הקור או מפני החמה או הנרות או) כי יש דלת לארו
 הקודש, שהיא לצניעות(

א� שעשוי רק , אבל א# הוילו� מחוזק מכל הצדדי# היטב, הכוונה שאינו עשוי להסיר אותו', פ שהוא קבוע ש�"אע'מה שהכוונה  – משנה ברורה
  .ג משמע על זה"ומהפמ, כי זוהי תוספת קבע באוהל קבע, לצניעות אסור

אפילו א� , אסור לתלותו, וכתב שכל וילו
 שלא מתכווני� להסיר אותו והוא תלוי לקבע, ופסק כתרומת הדש� ב"א והמ"חלק על הרמ –) יג;נב( חזו� איש
  .ומותר, ממילא דרכו להסיר�, אמנ� כתב שא� תלא� בצורה רפויה שנוח להסיר� .הוא לא מחוזק

  
 : תליית תמונה על הקיר בשבת

כ "ג, שאפילו לקבוע אות� כדי שלא יזוזו, והוסי� במחצית השקל .כי אינ� עשויי� למחיצה ,ה שמותר לתלות סדיני� שיש בה� ציורי� לנוי"ה – א"מג
  .כדי שלא תזוז, ואפילו לחזקה על הקיר בשבת, על מסמר התקוע בקיר מבעוד יו� ולפי זה מותר לתלות תמונה. ב למעשה"פ המ"וכ. מותר

, ה לוילו
 או לפרוכת"וה, סדיני� המצויירי� א� מתכוו
 להשאיר אות� ש� באופ
 קבועצרי� להיות אסור לתלות , לפי דבריו שהבאנו קוד� – חזו� איש
כ ג� בתמונה צרי� "א, אמנ� לפי מה שכתב שכשתלא� בצורה רפויה יש להתיר. לכאורה ג� בתמונה צרי� להיות אסור. ויש בזה משו� איסור בונה

  .כי מסתמא דר� להסירה, להיות מותר
יש , וכ� א# הוא לא מעוניי� להוריד אותה מהקיר, אמנ# א# היא תמונה אומנותית והוא מקפיד עליה. תולה אותה בחוזק פסק להתיר כשלא – כ"שש

  )א"פ חזו"כ ע"שש. (לאסור לתלות אותה מדי� מוקצה מחמת חסרו� כיס
  

  למיטתו של האדםאו הנר דין מחיצה שעשויה להפסיק בין ספרים 
ונותנה על המוט ומשייר בה , וכורכה לצד מעלה ובערב שבת היה עושה מבעוד יו�, טפחי� בפני הספרי�' יצה י� היה עושה כל ערב מח"מהר – מרדכי

, שהיא מפסיקה בי� הספרי# לאד# העושה צרכיו, ומחיצה זו, כי אסור לעשות כל מחיצה שאינה לצניעות בשבת, ובליל שבת פושטה למטה, רוחב טפח
  .בשבתואסור לנטותה  נחשבת כמחיצה המתרת

ואי
 סברה לחלק בי
 שבת , ט"משמע שמותר לעשות מחיצה לפני אור הנר כדי לשמש מיטתו ביו. שהרי בביצה כב, �"ע על המהר"נשאר בצ – דרכי משה
שה י שיור טפח כפי שע"שכנראה יש להסביר את הגמרא שהמחיצה נעשית ע, ותר% .ואי
 משמע לחלק בי
 מחיצה בפני הנר או בפני הספרי�! ט"ליו

  .וכ
 נראה להלכה, �"מהר
  

כ היה גג טפח מבעוד יו� שמותר להוסי� "אא, פסק כמרדכי שאסור לעשות מחיצה בפני הנר או הספרי� כדי לשמש מיטתו או לעשות צרכיו – א"רמ
  .)ב"מ –שצריכה להיות פתוחה טפח מערב שבת , ה במחיצה מתקפלת"וה( עליו
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והוא מקי� את המחיצה כדי שיהיו רק ברשות , טפחי�' שכאשר הנר או הספרי� גבוהי� מי, והיינו, .כבהסביר אחרת את הגמרא בביצה  – מג� אברה#

י "אבל א� הספרי� או הנר מוסתרי� ע, י שיור טפח"� ע"א� בדר� שעשה מהר, אז המחיצה נחשבת כמחיצה המתרת ואסור לנטותה כ� בשבת, אחרת
ועל זה דברה הגמרא בביצה (ומותר לנטותה בשבת ולכיסוי בלבד הרי זו מחיצה הנחשבת לצניעות , כ� שבחלק השני של החדר לא רואי� אות�, המחיצה

  .שעדי� ג# שיכסה ממש כל ספר בעוד כיסוי ואז יהיה ככלי בתו� כלי, וכתבו האחרוני# על דבריו. .)כב
והרי זו למעשה מחיצה , המחיצה הותר לשמש מיטתו י"כי סו� סו� ע, פקפקו בחילוקו זה של המג
 אברה� – מאמר מרדכי, חמד משה, אליה רבה
  .א"לכ
 ה� פסקו כמרדכי והרמ. המתרת

ובשעת הדחק יש לסמו� , י שיור טפח מערב שבת"� ע"כ עושה כמו שעשה מהר"אא, שאי
 להקי� מחיצה זו בשבת, א למעשה"פסק כרמ – משנה ברורה
וזה . כ� שיהיו ככלי בתו� כלי כדי להתיר את התשמיש, די� שג� הספרי� יהיו מכוסי�פ ע"ועכ. ולהתיר כשמחיצה מכסה את הנר והספרי�, א"על המג

  .כי זה לא מחיצה כלל, ע לכסות אות�"ודאי מותר לכו
ולצור� זה . א ולהניח מחיצת עראי לצור� זה"אז יש לסמו� על המג, א� יצרו תוקפו ויש חשש שישמש לאור הנר ממש – באור הלכה בש# נשמת אד#

ודעה זו חולקת על (אי
 זו מחיצה המתרת , פ שלא כפה בפועל"אע, כי מכיו
 שיכול לכפות כלי על הנר, ותר אפילו א� הנר גבוה מהמחיצהיהיה מ
  .אבל בלא זה אי
 להקל בדבר, )א לכסות ממש את הנר או הספרי�"האחרוני� שהצריכו לשיטת המג

  

  'סעי� ב
הכי אמר רב  ,שלח ליה .מא ל
 מר מהלי
 מילי מעלייתא דאמרת ל
 משמיה דרב אסי בכיפי דארבאני :שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב עמר�" – גמרא
בזמ
  ,)והרי זה כמו כיפה, 
 השני ופורסי� עליה� מחצלת לצלפעצי� שתוקעי� ראש� האחד בדופ
 הספינה וראש� השני בדו( דארבא הני כיפי :אסי

  .מוסי� על אהל עראי הוא ושפיר דמי ?מאי טעמא .למחר מביא מחצלת ופורס עליה
 ,לזה שלשהאי נמי אי
 בה
 טפח ואי
 בי
 זה  ,שיש בה
 טפח
. 1ושייר בה טפח )מחצלת( כרו� בודיא, זיל: אמר ליה, אתא לקמיה דרב. ובליליא בעו אוירא, דביממא בעו טולא, דהוו ליה לרב הונא) אילי�(הנהו דיכרי 
  .)ערובי
 קב". (יומוסי� על אהל עראי הוא ושר, למחר פשטה

  )והכריכה יכולה להחשב חלק מהטפח(אלא ישאיר טפח , לא יגלגלנה כולה, כשמגלגל את המחצלת מערב שבת – פ הבנת תוספות"י ע"רש
לא  וא�, כי הכריכה איננה חלק מהגג, וכתבו ששיור טפח הכוונה חו+ מהכריכה, י"חלקו על רש – ח"א והב"פ הבנת הריטב"י ע"רש, א"ריטב, תוספות

  )ובכריכה זה לא ניכר( .שצרי� שיהיה טפח הניכר לש# אוהל, והטע# לזה .וחייב חטאת, למחר כשיפרוס כאילו עושה גג חדש, יהיה טפח מהמחצלת
  

, א� יש ברחב
 טפח, פסק כגמרא שעצי� שתוקעי� ראש� האחד בדופ
 הספינה וכופפי� ראש� השני בדופ
 השני ופורסי� מחצלת עליה� לצל – מחבר
 
ה "וה. כי זה נחשב תוספת אוהל ומותר, נחשבי� כאוהל ומותר לפרוס עליה� מחצלת בשבת, טפחי� בי
 האחד לשני' אי
 גבה� טפח אבל או שאי

  .שטפח שאמרו חו+ מ
 הכריכה, וכתוספות א"וכריטב. כי זה תוספת אוהל, שמותר להרחיב ולגלגל אותה עד הסו�, מחצלת שכבר פרוסה ברוחב טפח
, ש ורחבי# טפח"א# החישוקי# היו מונחי# כבר בער. הדי
 זהה, ג ברזלי� או חישוקי� של ע+"לפרוס סדיני� על עריסה של תינוק שמונחת ע – א"מג

  .אבל להעלות את הסדי� ע# החישוקי# בשבת הרי זה אסור משו# אוהל, טפחי# מותר' או שלא היה בי� אחד לשני ג
  .שאז הוא נחשב כמוסי� על האוהל, כ היו פרוסי# כבר ברוחב טפח מערב שבת"אא, א מג� על מה שתחתיה�ה שאסור לפרוס סדי� על עגלות שהו"וה
  

  'ו,'ה,'ד, 'ג פי�סעי
מניח ( וכ
 קדרה, וכ
 ביעתא, )כי זהו דר� בני
(מלמטה למעלה אסיר , מלמעלה למטה שרי, )עצי� של מדורה שסודרי� אות�(האי מדורתא " – גמרא

ולבסו� , כ יעמידו את ארוכות המיטה ויקשרו אות� לעור"ואח, קוד� כל יפרוש את העור שעל המיטה( וכ
 פוריא )ש� את התחתונה כ"חבית עליונה ואח
  .)לג, :ביצה לב...". (וכ
 חביתא )שאי
 זה דר� בני
, יזקפו עת הכרעי� וית
 את הארוכות לתוכ�

' אבל אנחנו שפוסקי� הלכה כר, יהודה שדבר שאי
 מתכוו
 אסור ויש מוקצה' סובר כרכל אלו ה� דברי רב יהודה תלמידו של רב ה – אור זרוע, י"רש
  .ל מותרי�"כל הנ, שמעו
 שאי
 מוקצה אלא גרוגרות וצימוקי� בלבד וכ
 שדבר שאי
 מתכוו
 מותר

מ כא
 עושה "מ, 
 לא מתכוו
 לעשות בני
וכא, שמעו
 שדבר שאי
 מתכוו
 מותר' פ שהלכה כר"אעש, י"על רש וחלק – טור, ש"רא, #"רמב, �"רי, תוספות
  .משו� גזרה אטו בני
, שמעו
 יודה שאסור' וג� ר, לבני
 וכא
 הוא מתכוו
 לדבר הדומה, מה שמתכוו
 לעשות

  
, י� אותהוכ
 מיטה שמעמיד, ואז יש כא
 מחיצות דפנות של תיבה שמגיעות לאר+ 4, כל מה שאסור כא
 זה רק א� רגלי המיטה יהיו כ – ש"רא, תוספות

, א� רוצה להטותה על צידה או לזקו� אותה, הפינות 4,רגלי� ב 4אבל מיטות שלנו שעומדות על , כ פורסי� עליה את העור שלה ודוחה לאוהל"ואח
, לו מחיצות כי אי�, ג ספסלי# שלו"ה מותר להניח שולח� שאי� לו רגלי# ע"וה .בני
 כללמחיצות ולכ
 אי
 פה כי אי
 פה , מותר להורידה על רגליה

  .אי� איסור אוהל, וכשאי� מחיצות
שכ� , � כתב"והר. ג# ללא מחיצות יהיה נראה לאסור, וכ� במיטה א# יצטר� את האויר שמתחתיה ,שא# צרי� את האויר שמתחת, הוסי� – א"רשב

  .וכ� דעת המגיד משנה. ג# סובר תוספות
כי סותר , וג� לסלק אסור, כי עושה אוהל, טפחי� אסור להניח עליה� את העור בשבת' א� יש בי
 חבל לחבל ג, מיטות שלנו שמסורגות בחבלי� – �"ר

  .כי רק מוסי� על אוהל קיי� ולא עושה אוהל חדש, טפחי� או שהיה כר או כסת עליה ברוחב טפח מותר' אבל א� אי
 ג, אוהל
  

מ כא
 משו� כבודו "מ, משו� אוהל קבעפ שגזרו אוהל עראי "שאע, הגמרא בארה:) ביצה לב. (ט"דד� ביומותר לצ, אבני� של בית הכסא: אמר רב נחמ
" – גמרא :די� אבני# של בית הכסא
  .כי אי
 סברה לחלק בזה, ה שבשבת זה מותר"ה – טור .לא גזרו

  
  מחבר

ה ברגלי� שה� כל זש, כתוספותו. )גג תחילה( כ את הרגלי� של המיטה"קוד� ישי� את הקרשי� באויר ואח, פסק כגמרא שכשמניחי� מיטה .1
  ).כי אי
 אהל בלא מחיצות(אבל רגלי� שלנו או רגלי שולח
 מותר להעמיד כרגיל , תיבה ותכדפנ

  .פ שה� כדפנות התיבה"אע מותר, בעוד יו�א� הרגלי� היו עומדי� כבר מ – ב"מ, א"גר
 )ג"ע בסי"וע. (חיצות עומדות מבעוד יו�אסור להניח עליה את הקרשי� אפילו א� המ, א� המיטה רחבה ביותר – משנה ברורה, מג� אברה#

  ).ג"עיי
 בסי( ז חולק"אמנ# הט
  .אבל נאסר מדי
 בונה, אמנ� לא נאסר מדי
 אוהל, א� תקיעת השולח
 או המיטה ברגלי� נעשית בחוזק – ב"מ

והכריע שטוב . יצהאפילו א# אי� שו# מחשא# צרי� את האויר שמתחת יש לאסור , מ"� והמ"א והר"כתב את דעת הרשב – באור הלכה
  .אחרת זה אסור ממש כמו במטריה, וכל זה כשהגג שנוצר לא עשוי לצל או להג� מפני הגשמי#. א# לא בשעת הדחק, להחמיר כדעה זו

  ?כשהניחו קוד#  כמה מחיצות נדרשות כדי לאסור את הנחת הקרשי# של המיטה או השולח� עליה# בשבת
כי מ� הסת# משתמש , כ אסור במטה"הלכה שבשני דפי# מחוברי# ג, אבל בפחות מזה מותר, דפי
 מחוברי� מכל הצדדי� 4 פ שמהמחבר משמע לאסור רק כשיש"אע – ז"ט

כי , אבל בפחות מזה מותר, דפי# שנראי# כדפנות אסור שאז ראוי להשתמש באוירו 4אבל בשולח� רק , וכל זה במיטה. ו"כ די
 זה כמו די
 חביות לקמ
 בס"וא, במה שמתחתיה

 הסת� לא משתמש באויר שמתחתיומ.  

  .כי מ
 הסת� לא צרי� לאויר שמתחתיו, רגלי� כעי
 מחיצות 4אותו אפילו יש לו  ומתירי� ג� בשולח
 להניח, ע"השו חלקו על – ז"גר, אליה רבה
כאשר , כ את הרגלי�"ואח, כ
 יניחו קוד� את הד� של השולח
ול, ז"יש לפסוק כמותו ולחוש לדברי הט, רגלי� כעי
 דפנות אסור 4ע סובר שא� יש "מכיו
 שהשו –משנה ברורה
  .ה� כדפנות

' וא� החור מחזיק פחות מג. ב"וכתבו המ. כי המחיצות בנויות כבר והוא עושה גג, אסור – א"מג :סתימת הנקב בכיריי# שהעש� יוצא ממנו
  .וכאילו לא עשה אוהל כלל, כי אומרי� לבוד, טפחי� יש להתיר
). זהו פסיק רישיה, פ שאינו מכוו� לכ�"ואע(כי סתימת החור גורמת לכיבוי הגחלי# , ע"אחרת אסור לכו, # גחלי# לוחשותוכל זה כשאי� ש

 .ועדי� טפי, כי כא
 מכוו
 לסתו� את הנקב, שאי
 זה דומה להנחת קדרה בכירה שמותר, וכתב בשער הציו�
א� הוא מונח משו� בנית וכ� לסלקו אסור לפרוס עליה סדי
 בשבת , חי�טפ' א� יש בי
 חבל לחבל ג, שמיטה מסורגת בחבלי�, 
"פסק כר .2

  .כי זה רק מוסי� על האוהל, מותר, אבל א� היה עליה כר או כסת מערב שבת, וסתירת אוהל
ד את וג� מדובר שהעמי. שבלא זה כבר ראינו קוד� שמותר בלא מחיצות, מדובר כא
 במיטה שיש לה מחיצות המגיעות לאר+ – משנה ברורה

                                            
1
 .אלא החלק הפתוח צרי� להיות טפח, שצרי� להיות טפח ללא הגלגל של המחצלתפ תוספות "א באר ע"הריטב 
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  .נעשו כבר ואי
 בזה משו� אוהל עראי, אבל א� נעשו המחיצות מבעוד יו�, המחיצות עתה בשבת כדי לפרוס עליה

כ אסור "ג, אבל צרי� לאויר שתחת המיטה, אפילו א# הדפנות לא מגיעות, ל קוד# שראוי להחמיר כמותו"שכתב בבאה, א"ולפי דעת הרשב
  .טפחי# ויותר' א# יש רוחב ג

כמו שכתבנו , וכיו
 שזה לא כדר� בני
 מותר, כ יניחו את המיטה"ואח, היא שיאחזו האנשי� בסדי
 באויר, העצה במיטה זו – באור הלכה
 .לעיל

שג� , וזה כתוספות. כי עושה אוהל, אוחז את העליונה ומניח את התחתונה ולא להיפ�, שחביות שמסדרי� אות
 זו על זו, פסק עוד כגמרא .3
  .כוו
 למה שעושהכי מת, ש זה אסור"לר
  .היו מתעפשות, שאלמלא היה אויר, מדובר שצרי� לאויר שבי
 החביות – ז"ט

  

  נטית גגון של עגלת ילדים שלא היה נטוי כלל מערב שבתהעמדת מיטה מחוברת העומדת על צדה או כסא מתקפל שמוטה על הקיר וכן 
וא� עשה חייב , אהלי קבע לא יעשה. וא� עשה פטור אבל אסור, כיסא גלי
 לא יעשהו כילה, הגוד והמשמרת: מנקיט אביי חומרי מתנייתא ותני" – גמרא
שהעור שיושבי� עליו , כמו טרסקל( ואסלא) ופותחי� אותו ויושב עליו, שבעודו מקופל נשע
 על קיר, כסא מתקפל( טרסקלכסא , מטה, אבל .חטאת
  .)שבת קלח". (מותר לנטות� לכתחילה) נקוב

  .מדובר כשאי
 בגג� טפח – #"רמב, �"ר, �"רי .ויש בגג� טפח, נוטה אוהל עראי – י"רש: משמרת וכילה, גודהסיבה שאסור לנטות 
  .ואסור משו� אוהל עראי, הוא כעי
 מיטה שפורסי� עליה עור – תוספות. גזרה שמא יתקע בחוזק – י"רש: הסיבה שאסור כיסא גלי�

ג "ואע, מותר לנטותה לישבה על רגליה, שא� היתה זקופה או מוטה על צדה, ברת ועומדתמדובר כא
 במיטה שמחו – י"רש: הסיבה שמותר במיטה
  .מ לשבת עליה"כי עושה זאת ע, מותר הדבר, שעושה כעת אוהל

  .כי ה� בנויי� כבר והוא לא עושה כלו� – י"רש: בה שמותר בכסא טרסקל ואסלאיסה
  

ובכסא טרסקל התיר , למה לגבי מיטה התיר מטע� שמעמיד אותה כדי לשבת עליה – י"שעל ר") ועוד קשה" ה"ד' ל' ת ס"מה(קושית הנודע ביהודה 
  ?הרי ג� ה� נעשי� כדי לשבת עליה�, משו� שה� בנויי� ועומדי�

והיה , י משו� שמא יתקע בחוזק"שהרי בכסא גלי
 פרש רש, החומרות האלו של אביי אינ� דוקא מדיני אוהל לכ – פ הנודע ביהודה"י ע"באור שיטת רש
כ במיטה "משא, שהרי רגליו התקרבו זו לזו, מ הוא בונה כא
 כסא"מ, ולא מכוו� לאוהל פ שעושה אותו כדי לשבת עליו"אע, י לגבי כסא"קשה לרש

אבל  .מ ה� קיימי� ולכ
 אי
 כא
 שו� דבר חדש"מ, פ שהרגלי� התרחקו"אעש, "דהא עביד וקאי" י"כא� כתב רששאלא . זקופה שרגליה נשארו במקומ�
  .וכאשר מכוו� אסור. כאשר לא מכוו� לאוהל מותר, באופ� כללי

� ולכ
 ג� בכסא טרסקל יהיה מותר משו, כ כל דברי אביי מדברי� רק בענייני אוהל"א, שבאר שג� בכסא גלי
 אסור משו� אוהל אבל לשיטת תוספות
  .א כפי שיבואר להל
"שיטת המג תארובוכ� מ. שעושה אותו לשבת עליו

  
  .מותר לפתוח אותו בשבת לשבת עליו לכתחילה, )טרסקל(שכסא מתקפל , פסק כגמרא – מחבר

ה שמותר להעמיד חופה "ה, לפי זה]. י"רש[אלא הוא פותח אותו לשבת עליו , שהוא כבר עומד ועשוי, י שלא עושה כלו�"את הסבר רשכתב  – א"מג
  .נסת שמעמידי# עליו ספרי#וכ� ד� שקבוע בכותל בבית הכ, כשהיא מחוברת בכלונסאות מערב שבת

: י"ודייק את ציטוטו מרש, רק כשלא מתכוו� לעשות אוהלכל מה שמותר להעמיד כסא או חופה זה  ,ופרוש הנודע ביהודה א"פ המג"ע – תהילה לדוד
וברור שלא מכוו
  )ולא כדי להג
( ובהעמדת חופה עושה זאת לכבוד החת
 והכלה, בכסא מדובר שעושה אותו כדי לשבת עליו, כ"א. "ליתובי בעלמא"

  .לאוהל כלל
שא� מדובר בלא , אלא לכבוד החת
 והכלה, שלא עושה זאת לאוהל כללאלא שמותר מפני , בחופה מדובר שיש לה כבר מחיצותש צרי� לומר, לפי זה
  .ג שמותר"כבר נפסק לעיל בס, מחיצות

ואילו , אי
 איסור כלל כשלא מתכוו
 לעשות אוהל, י"הרי ברור שלרש, י"שיטת רשע לפי "א והשו"פרש את המגאי� , התהלה לדודויש להקשות על 
  ?שיש איסור באוהל עראי אפילו א� לא מכוו
 לש� אוהל, ג כדעת תוספות"בסע פסק "השו

פ שאינו "אע, ה אוהלא# עוש, כלומר, "דהא עביד וקאי"ופרש את המג
 אברה� שהעיקר בדבריו  ,חלק על התהילה לדוד – שער הציו�, משנה ברורה
שבכסא טרסקל יש , אלא. פ שלא מכוו
 לעשות אוהל"אע, שאסור משו� אוהל עראי, שפרש בכסא גלי
 כדעת תוספות, אסור לעשותו, מכוו� לש# אוהל

תו בי� א# מכוו� לש# לכ� מותר להקי# או, מבעוד יו# כי האוהל נעשה כבר, מכיוו� שהוא לא עושה עכשיו כלו#, כלומר, "דהא עביד וקאי"התר משו# 
  .אוהל ובי� א# לא מכוו� לש# אוהל

, בחופה מותר להעמיד אותה רק א# היתה קשורה מערב שבת ,כלומר, עביד וקאי"שמותרת משו� , א לכסא טרסקל"ה בחופה שמדמה אותה המג"וה
אבל בד� שמניחי� עליו ספרי� . הגג לש# אוהל כי ברור שכוונתו בעשית, ואפילו א# היא בלא מחיצות, אחרת הוא נקרא מעמיד אוהל עראי בשבת

 .כי ברור שאי
 כוונתו לש� אוהל, מותר בכל מקרה
שא� לא כ
 פשיטא שמותר לפי מה שנפסק לעיל , אפילו א# לכסא יש מחיצות ממשמותר , מכיוו� שהוא מחובר כבר ולא עושה כלו#, שבכסא, לכ� כתב

  .כי הוא ממש מקי� אוהל עראי בשבת, אסור אפילו אי
 לה� מחיצות כלל, ני� כבראבל א� הכסא לא מחובר או החופה לא מוכ .ג"בס
כמו שמותר לכסות , שההתר בכסא טרסקל הוא משו� תשמיש דלת ,והרחיב, ב שאי
 הבדל בי
 א� מכוו
 לאוהל או לא"הסכי� ע� חילוק המ – א"חזו

  .שדינו כדלת שמותר לפתוח ולסגור אותה בשבת, בציר קבוע כשמחובר, ג"תרכו ס' א בס"פ פסק הרמ"בגג את הסוכה כשיורד גש� ע
  

ג שכשמותח "שאע, ע"א והשו"פ באור המשנה ברורה בדעת המג"ע, מותר – כ"שש, א"חזו :פתיחת גגו� של עגלת ילדי# בשבת לצור� אוהל על התינוק
והרי זה כדלת הסובבת על ציריה שמותר לפתוח , נו עושה כלו�כי הכל מחובר כבר וקבוע ואי, מ מותר"מ, עושה גג ומחיצות וכוונתו לצל ויש בו טפח

אבל כא
 כשמכוו
 לאוהל , שרק כשלא מכוו
 לאוהל מותר, י"ד והנוב"פסק שמ
 הראוי להחמיר ולחוש לשיטת התהל – ילקוט יוס�. ולסגור אותה בשבת
  ]י זהו מוסי� על אוהל עראיכ, אול� א� היה כבר הגג שלה פתוח מערב שבת ברוחב טפח ברור שמותר[ .יש לאסור

  
  הקמת מיטה מתקפלת מברזל

כי אז דינו ככסא טרסקל שהכל כבר , יש להתיר, טפחי�' א� השליבות של המיטה סמוכי� זה לזה כ� שאי
 בי
 כל אחד לאחד רוחב של ג – באור הלכה
מחיצות קטנות ' וג� יש למיטה ב, ונחשב כעושה אוהל, מבעוד יו� כי הגג לא נעשה, אסור, אבל א� יש רוחב יותר גדול. כולל גג המיטה, נעשה מבעוד יו�

  .א� גגה לא הושל� מבעוד יו�, ולכ
 אסור לפרוס אותה
והוא שמתחילה יפרסו אנשי� את הסדי
 של , טפחי� ויותר' ג� כשיש מחיצות ויש רוחב בי
 השליבות של ג אמנ# כתב הבאור הלכה דר� נוספת להתיר

  .שמותר, כ את הקרש"שקוד� נת
 את הגג ואח, ג"ואז נחשב הדבר כפי שנפסק בס, כ יפשוט אחד את המיטה"ואח, וירהמיטה ויאחזו אותו בא
  .אי� זה נכו� לפשוט מיטות אלו, א# יש לו מיטה אחרת לשכב עליה, מ"מ
  

  'זסעי� 
ולכ
 מותר . מותר, אי
 צרי� לאויר של מיטה אבל א�, זה רק כשצרי� לאויר שתחתיה, להעמיד מיטהכל מה שאסרנו  – �"ר, א בש# תוספות"רשב


  .ספר אחד מכא
 ואחד על גביה�, להניח ספר אחד מכא
  .שלא צרי� לאויר שתחתיה�, א"והסביר הרמ, א"פסק כרשב – מחבר

  .סורכי אחרת זה בזיו
 לה� לעמוד כ� ואפילו בחול א, מדובר שצרי� ללמוד מהספרי� התחתוני� או שה� היו מונחי� ש� כבר – ז"ט
  .התירו להניח כ� את הספרי� אפילו א� לא צרי� ללמוד בה� או שהביא אות� עכשיו – )כלל לא סעי� נח(חיי אד# , )קנד' ס(א "מג
  

  )ג"ז והאליה רבה לעיל בס"פ מחלוקת הט"ע(? הא# מותר להניח ארבעה ספרי# כדי שיכסו מכל צד וספר על גביה#
  .אוהל עראי כי בארבעה מחיצות ממש מקי�, אסור – ז"ט

  .צ לאויר שמתחתיו"כל שא, ספרי� ועליה� ספר' בספרי� מותר להעמיד� אפילו יש ד – ג בש# אליה רבה"פמ
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ועוד שמה שמונח על , כי לא צרי� לאויר ש�, ואי
 בזה משו� אוהל, מותר להניח מפה על השולח
 וקצותיה למטה מ
 השולח
 – ז"ט :הנחת מפת שולח�

  .ומי שמחמיר בזה מפריז על מידותיו. אי
 בו אוהל, ולכ
 ג� מה שמחוצה לו, השולח
 אי
 בו אוהל
  

  'סעי� ח
אבל , לא אמר
 אלא שאי
 בגגה טפח, אמר רב שישא בריה דרב אידי. כילת חתני� מותר לנטותה ומותר לפרקה: חייא' ואמר שמואל משו� ר" – גמרא

לא ו. ראסו, אבל יש בפחות משלושה סמו� לגגה טפח, שאי
 בפחות משלושה שמו� לגגה טפח אלא, וכי אי
 בגגה טפח נמי לא אמר
. יש בגגה טפח אסורה
ולא אמר
 אלא דלא . שיפועי אהלי� כאהלי� דמו, אבל יש בשיפועה טפח, )היינו שעשויה לנוי ולא ליש
 תחתיה –י "רש( אמר
 אלא שאי
 בשיפועה טפח

  :) שבת קלח". (אסור, מפוריא טפח אבל נחית, )היינו שאי
 קיר טפח( נחית מפוריא טפח
הרי זה , ולא בפחות משלושה סמו� לגג טפח, טפחבשבת שאי
 בגגו משופע שמי שנוטה אהל , #"רמב� וה"ריג# ה ווכ� פסקת הגמרא אפסק  – מחבר

  .גזרה אטו אוהל קבע ,אוהל עראי ופטור אבל אסור
שיתקיי#  � כי עשה את אוהל לקבע"� ולרמב"מ ג� ה� מודי� כא
 לרי"מ, י מספקשא� אי
 בגגו טפח זה תנא י"ש ומרש"אמנ# משמע מהרא – ג"פמ

  )כמו מחצלת על קני� מותר, שהרי לדבר עראי. (לכמה ימי#
  

  דין מטריה בשבת
סור לפתוח ולכ
 א, שמג
 עליו מהגש�, כי כא
 הוא בונה אוהל בשבת לצל, הרבה אחרוני� אסרו את פתיחת המטריה – פ הנודע ביהודה"ע באור הלכה

ואי
 זה דומה להתר של . טפחי#' # שיש בגגה טפח בתו� ג"� והרמב"פ שיטת הרי"ע ובשבת יש בזה חשש איסור סליקה, ט"אותה בי
 בשבת ובי
 ביו
אבל כא
 במטריה צרי� להדק את , רק מרחיב ופושט הקמטי� שהיו בו אתמול, כי ש� אינו עושה שו� מעשה בשבת, מטה מתקפלת וכסא טרסקל
  .שלפעמי� יש בזה איסור הוצאה והכנסה במקו� שאי
 בו ערוב, והוסי� .כדי שהגג לא יתמוטט ממצבו וזה אסור, הרצועות שמעמידות אותה

  .י שיש בזה משו# איסור מראית עי�"כתב הנוב, וא# פותחו מערב שבת
. ומתוק
 לכ� מערב שבת שהכל מוכ
, וכמו שכתבנו לעיל, ילדי�כי מצד אוהל יש להתיר כמו בעגלת של , דחה את דברי הנודע ביהודה – )ו;נב( א"חזו

  .וש� בכסא טרסקל התיר כי זל לא נעשה לש� אוהל, שאסר כל אוהל שנעשה לש� אוהל, טתו ש�ישי ל"והנוב
  .מאיסור פרטי ליחידוחמור , וזהו גדר שגדרו חכמי#, והוא משו# תיקו� כלי ומשו# עובדי� דחול, אסר את פתיחת המטריה מטע# אחרא "מ החזו"מ

לא מצאנו אוהל זרוק . א: וכתב שאי
 בפתיחת המטריה איסור תורה משלוש סיבות, הנודע ביהודה דחה את דברי – )עב' ח ס"או( ת חת# סופר"שו
אוהל אסור מהתורה . ג .זהו בני
 לשעה שכבר בבנייתו המטרה לסותרו ולבנותו שוב כל שעה. ב. אבל לא לעניי
 שבת במשכ
, ומתנועע אלא לעני
 טומאה


וכ
 משמע . אבל העיקר שתגיע לאר+, טפחי�' או בתו� ג, מספיק שיהיה בגגה טפח, וכמגיעות לאר+. רק כשהמחיצות מגיעות לאר+ כפי שהיה במשכ
  .שמהפרי מגדי�

, ולכ
 קרוב לומר שאפילו מדרבנ
 מותר, כמו כילת חתני�, כי המטריה מיוחדת לכ� מראש, אפילו איסור מדרבנ
 אי
 כא
, שא� כ
 ,ומסיק החת# סופר
  .י גוי"ולכל הפחות יש להתיר פתיחתה ע

  

  'סעי� ט
ט "אי
 תולי
 את המשמרת ביו: וחכמי� אומרי�) כי אי
 דר� בורר בכ�. (ט ונותני� לתלויה בשבת"תולי
 את המשמרת ביו, אליעזר אומר' ר – משנה

  :)שבת קלז( ".ט"ואבל נותני� לתלויה בי, ואי
 נותני� לתלויה בשבת
מחלוקת הראשוני� בי
  ג"ע בנושא זה לקמ
 בסי"וע( .כי זה נחשב אוהל ,מ לסנ
 בה את השמרי�"שאסור לתלות את המשמרת ע, פסק כמשנה – מחבר
  )א באריכות"ז למג"א בסיבת האיסור במשמרת שדינה כמו בגיגית והמחלוקות ש� בי
 הט"ד ולרשב"� לראב"י ורמב"רש
  .כי אי
 זה אוהל אפילו עראי, לות המשמרת על יתד בלא כלי תחתיה מותר לכתחילהאבל לת – ב"מ
  

  'יא,'י פי�סעי
  דין כילת חתנים

אבל , לא אמר
 אלא שאי
 בגגה טפח, אמר רב שישא בריה דרב אידי. כילת חתני� מותר לנטותה ומותר לפרקה: חייא' ואמר שמואל משו� ר" – גמרא
ולא . אסור, אבל יש בפחות משלושה סמו� לגגה טפח, אלא שאי
 בפחות משלושה שמו� לגגה טפח, בגגה טפח נמי לא אמר
 וכי אי
. יש בגגה טפח אסורה

ולא אמר
 אלא דלא נחית . שיפועי אהלי� כאהלי� דמו, אבל יש בשיפועה טפח, )היינו שעשויה לנוי ולא ליש
 –י "רש(אמר
 אלא שאי
 בשיפועה טפח 
  :) שבת קלח)". (כי המיטה נעשית לו גג(אסור , אבל נחית מפוריא טפח, )
 קיר טפח לכילההיינו שאי(מפוריא טפח 

  
  .כי בסדיני� שלנו אי
 משו� אוהל, מותר, פ יורדי� בזקיפה טפח"אע, אבל במיטות שלנו – רבנו ירוח#, מגיד משנה, ר יונה"א והר"� בש# הרשב"ר
  

  לפרוס אותן בשבת דין כילות אחרות הדומות לכילת חתנים והאם מותר
  ...וא� עשה פטור אבל אסור, יעשה לא...כילה: ...מנקיט אביי חומרי מתנייתא ותני" – גמרא

  .)שבת קלח". (מותר לנטותה לכתחילה ,היה כרו� עליה חוט או משיחה .אבל אסור וא� עשה פטור ,טלית כפולה לא יעשה :תני רמי בר יחזקאל
אבל א� כר� . הרי זה אוהל, כי כשהכתלי� מגני� מפני החמה, וראשיה מתקפלי� לכא
 ולכא
, ת לישו
 תחתיהיתדו 4לא יניח את הטלית על  – י"רש

  .מותר לפותחו בשבת כי זה נקרא מוסי� על אוהל עראי שמותר בשבת, � והניחה כ�ואותה בחוט מבעוד י
, ולכ
 פטור אבל אסור, טפח ולא בפחות משלושה סמו� לגגה טפחמדובר בטלית שמשתלשלת ומגיעה לאר+ ואי
 בגגה  – פ הבית יוס�"ע #"רמב, �"רי

  .וא� היה חוט מבעוד יו� מותר
הוי אהל קבוע וחייב , סמו� לגג טפח' שכל שיש בגגה טפח או בפחות מג, ב"� שכל אהל ככילה וכיו"שלומדי� מדברי הרי, �"� על דבריו של הרי"וכתב הר
דוקא כילת חתני� מותר ו, וא� כר� חוט ומשיחה מותר. ופטור אבל אסור, הוי אוהל עראי, סמו� לגג טפח 'וכשאי
 בו בגגו טפח ולא בפחות מג, חטאת

  .כ כר� עליה חוט או משיחה כפי שבארנו"אא, ולהכ בטלית כפ"משא, כי היא מתוקנת לכ�לנטות אותה לכתחילה 
  ]הכוונה אפילו שאי
 בגגה טפח, "ר אבל אסורכילה לא יעשה וא� עשה פטו"שמה שכתב אביי , �"
 בדברי הרי"מכא
 למד הר[

�"ו של הריש על דברי"ותמה הרא ,
ובכילת חתני� אי
 בה גג טפח ולא רוחב טפח בפחות , לכתחילה שכילת חתני� מותר לנטותה, הרי שנינו לקמ
שכילת חתני�  
 לעיל תר+ זאת"הר( ?הומדוע החמיר בטלית כפולה שאסור מדרבנ
 בז ,וכילת חתני� היא יותר בני
 קבע מטלית כפולה, משלושה

  )מתוקנת לכ� מבעוד יו�
  .אבל בלא זה מותר לכתחילה ,היינו כשפרש את הטלית על יתדות יש לאסור מדרבנ
, שכשיש גג טפח, י"� ופרש כרש"ש את הרי"לכ� דחה הרא

  ]אבל בלא זה מותר לכתחילה, טפח ואז פטור אבל אסורהיינו שיש בגג , "כילה לא יעשה וא� עשה פטור אבל אסור"י את דברי אביי "וכ� פרש רש[
כי כריכת החוט או המשיחה נחשבת כאילו יש בה רוחב , אפילו אי
 רוחב טפח, מותר אפילו לכתחילה לפתוח בשבת, וא� קשר בחוט והניח מבעוד יו�

  .ומותר לכתחילה, והוי כמוסי� על אוהל עראי בשבת, טפח מבעוד יו�
  

  הלכה
  מחבר

שהיו עליה חוטי� שהיא תלויה בה� ) טפח, שאי
 בגגה ולא בסמו� לשלושה לגג(שטלית כפולה , �"� והרמב"גמרא וכפרוש הריפסק את ה .1
  .וכ
 הפרוכת, )ואז היא נראית כמו כילה, כי זה כמוסי� על אוהל עראי, י משיכת החוטי� שלה"ע( מותר לנטותה לכתחילה ולפרקה, ש"מער

י חוט מותר רק א� לאחר פריסתה לא יהיה בגגה מלמעלה רוחב טפח וג� לא בפחות "ש ע"� והרא"ת הרמבסק כדע]מכיו
 שנ – ג� אברה#מ
  .אחרת זהו אוהל קבוע והחוטי� לא מועילי� כלו�, משלושה לגג רוחב טפח

 .כ"פ בשש"וכ. פ שיהיה בגגה טפח"ש שמותר למשו� בחוט אע"� סובר כמו הרא"הרמב, בטלית – ג"פמ
  .רוכתה בפ"שה, פסק עוד .2

 .כי אי
 לה גג, פרוכת מותרת אפילו בלא החוטי� שעליה – א"מג



 5

כי היא מתוקנת לכ� מבעוד , אפילו א� אי
 עליה חוטי� מבעוד יו� ולכ
 מותר לנטות לכתחילה כילת חתני� בשבת, �"פסק את הגמרא וכרמב .3
בשלושה סמו� לגג רוחב טפח ולא משולשלת מעל המיטה  לא, ובתנאי שאי
 בגגה טפח, )א"מג – בלא חוטי� אסור, וא� לא מתוקנת לכ�( יו#

  )והרי הוא מקי� אוהל בשבת, אחרת ה� נחשבי� כמחיצותכי (טפח 
  

  'סעי� יב
לא ...והמשמרת )עור של בהמה שממלאי� אותו עוברי דרכי� ביי
 או מי� ומותחי� את פיו וזהו אוהל( הגוד: מנקיט אביי חומרי מתנייתא ותני" – גמרא
  ...� עשה פטור אבל אסורוא, יעשה

גוד  :הא דתניא :שלח ליה .בשבת וחדא בתורה תרתי ,אימא ל
 איזי הנ� מילי מעלייתא דאמרת ל
 משמיה דרב :שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב הונא
 ,וכילה :אמר אביי .חד אסוראבל באד� א ,בני אד�' לא שנו אלא בב :אמר רב .מותר לנטותה בשבת )ומונח במקו� קבוע שלו גוד בלולאות שלו( בכיסנא
  ):קלח,.שבת קלח( ".אי אפשר דלא מימתחא פורתא ,בני אד� אסור' בי אפילו

  
  :נחלקו הראשוני# מדוע באד# אחד אסור לתלות את הגוד ובשניי# מותר

  .דדי�כי חוזר ומותח שפיר משני הצ, אבל באד� אחד אסור, כי כל אחד מותח ולא מפתח שפיר, גוד בכיסניו מותר – י"רש
א להביא כילה מתוחה "כי א, וכילה אסור .והרי הוא כמוסי� על אוהל עראי שמותר, מותר בגוד בכיסניו כי כבר התחיל לעשותו מערב שבת – רבנו ירוח#

  .ואז עושה אוהל לכתחילה, ולכ
 חוזרי� ומותחי� אותה, כי היא רחבה וגדולה, כבר
  .וכילה שיש לה גג אפילו עשרה בני אד� אסור, בי� לתלות אותה בשני בני אד�ולכ
 חיי, גוד הוא כעי
 פרוכת שתולי
 – #"רמב
אבל אד� , כי שני בני אד� יכולי� לדחו� את הלולאות ביתדות שבקיר ללא תיקו
, אלא משו� מתק
, אי
 האיסור כא
 משו� אוהל – רבנו יונה, ד"ראב

ולכ
 נראה , אפילו עשרה בני אד� יצטרכו לשנות את הקיפולי�, לה שהיא גדולהוכי .וזה אסור משו� מתק
 מנא, אחד יצטר� לתק
 את הקיפולי�
  .כעושה אוהל

שבוני� אותו מעט מעט  הרי זה כקושר וחוזר וקושר ודומה קצת לבני
, א� אד� אחד תולה את הגודש ,פ פרושו של רבנו יונה"ע, ונית� להבי� את דבריו
, א להניח את כולה יחד אפילו בעשרה בני אד�"א, ובכילה .זה דומה לבני
 ואי
, ניחי� יחד על הקינופותשפורסי� יחד ומכ בשני בני אד� "משא, כל פע�


  .ולכ
 זה נראה כבני
  

כי , אבל אחד אסור, בפרוכת גדולה תולי� אותה שני�ולכ
 , ולכ
 מי שנוטה פרוכת צרי� להיזהר שלא יעשה אוהל תו� כדי הנטיה, �"פסק כרמב – מחבר
  .ובכילה אסור אפילו עשרה. ואז הוי אוהל ברוחה טפח תקפל קצתא שלא ת"א

  .מטע� זה יש הנמנעי� מלתלות את הפרוכת בשבת – א"מג
  

  'סעי� יג
  :)שבת קלט". (אכוליה כובא אסיר, אפלגיה דכובא שרי )בגד ששוטחי� על גיגית יי
 לכסותה(האי פרונקא : אמר רבא" – גמרא

  
  :כסה את כל הגיגיתונחלקו הראשוני# למה לאסור כשמ

, ויש לפחות חלל טפח, ל שהגיגית לא מלאה"י, מכיו
 שזה אסור משו� אוהלו. האיסור הוא משו# אוהל – טור, א"� בש# הרשב"ר, #"רמב, י"רש
  .כ אי
 זה נקרא אוהל"שאל
אבל אי
 דרכו , שכ
 דרכו בחול, ולתכלומר מסנ
 מ
 הפס, משו# שזה נראה כמשמרתא� מכסה את כל הגיגית זה נאסר  – א"מסקנת הרשב, ד"ראב

  .אבל אי
 בכיסוי כלי� משו� אוהל .להיות מכוסה בחלקו
  

ולכ
 מותר להחזיר קדרה על , אבל א� עושה אוהל בלא מחיצות מותר, הרי מה שאסור באוהל זה רק כשמתק
 מחיצות וגג, :)ביצה לב( והקשה התוספות
פ שהמחיצות עומדות מבעוד "אע, בה נפסק שאסור לכסות את הגיגית, כ קשה על סוגייתינו"וא, להכי המחיצות היו עשויות כבר מלכתחי, כירה בשבת

  ?יו�
, מ נחשב הדבר כאילו עושה את המחיצות כעת"מ, פ שהמחיצות עמדו מבעוד יו�"אע, לכ
, מכיו
 שהיא רחבה ביותר, שבגיגית, �"והר ותרצו התוספות

  .והרי הוא כבונה אוהל בשבת
  ?כ נתת דברי� לשיעורי� עד כמה נקרא רחב"שא, דברי התוספותל הקשה ע ז"הט
ואפשר להשתמש בה� במחיצות , דברי# שעשויי# כדי לתת בה# דברי# יבשי#', שדוקא בכירה וכד, את קושית תוספות באופ
 אחר ז"הטתר% לכ� 

). 'י כיסוי וכד"ע( נעשו מערב שבת ומותרת עשיית הגג בשבתלכ� נחשב הדבר כאילו המחיצות כבר  ,ולא חוששי� שמא יפול לכלו� לתוכו, בלא שו� גג
כאילו עשה ג# את המחיצות , כ כשעושה את הגג בשבת"א ,שנעשית כדי לשמור דבר לח ויש לחוש שמא יפול ש� לכלו� ויפגע ביי
, אבל גיגית של יי�

  .נה אוהל ממשובונחשב כ, וג# את הגג יחד וגר# לכ� שיהיה ראוי להשתמש בו
והוכיח שמדובר כא
 ג� , ל דחה דברי# אלו"באהה[ .כי הכיסוי שלה� מיוחד לה�, 
"שבתיבה צרי� להיות מותר ג� ברחבי� לתוספות ולרז "� הטוהוסי

לכ
 . שמא יבוא לידי סחיטה, ו נפסק שאסור לכסות גיגית בבגד שאינו מיוחד לה"שכ סט' שבס, כשהיא רחבה ז אסור"ובכ, בגיגית בכיסוי המיוחד לה
  ]אלא לחלק בי
 תיבה רחבה לצרה כפי שחילק התוספות, י
 לחלק בי
 כיסוי המיוחד לכיסוי שאינו מיוחדא
  

בתו�  טפחשכל זה כשיש חלל , 
"וכר. 2מותר לשטוח אותו על מקצתו ולא על כולו, לכסותה שבגד ששוטחי� על פי החבית, �"רמבפסק כגמרא וכ – מחבר
  .מותר, אבל א� היא מלאה עד הסו�, הגיגית

, במכסה שאינו קבוע בצירי#או תיבה  כל מה שאסור לכסות את החביתש, :פסק כתוספות בביצה לב – משנה ברורה, � ותוספות"פ ר"ע מג� אברה#
כי המחיצות שלה עומדות כבר מבעוד , אבל בחבית צרה או תבה קטנה מותר לכסות אות# בשבת, ואז הוא עושה אוהל זה דוקא א# היא רחבה ביותר

  .ואי
 זה נראה כעושה אוהל, ג שזה מותר"כי היא קטנה וכבר נכתב לעיל בס, וכ
 קדרה מותר להניח אותה בכירה, ו�י
  .אפילו א# הוא רחב מותר, א# המכסה קבוע בצירי# שלו, מ"מ

י העמדתו כאילו "י עכ, אסור אפילו א# לא רחבה הרבה, וש# מכסה אותה, א# מטלטל את החבית ממקו# למקו#ש, ג"ב בש# הפמ"והוסי� המ
  .מעמיד מחדש את המחיצות כעת ואז הוא עושה אוהל ממש

ורק בגיגית , א"מותר לכסות# בשבת ודלא כמג, בתיבה או קדרה אפילו רחבי#, ז"לכ� לשיטת הט, ראינו שהוא תר+ אחרת את קושית התוספות – ז"ט
   .יש לאסור כפי שבארנו

  
  .כ ביי
 שצרי� לאויר"משא, כי בשמ
 ודבש אינו צרי� לאויר שבי
 הכיסוי לשמ
 ולדבש, מותר אבל בשמ
 ודבש, כל זה בחבית יי
 – א"רעק

, אי� למחות בה#, א� אלו שמקלי# בזה ומכסי#, � שאי
 לכסות את הגיגית"י ורמב"שפסק כרש, ע"לכתחילה יש להחמיר כדעת השו – משנה ברורה
  .ע מותר להפו� חבית על פיה"לכו ,מ"מ ).א"ד ורשב"ראב(כי יש לה� על מי שיסמכו 

  
  :החזרת מגירה שיצאה ממקומה למקומה

  .כי עושה אוהל, א� יש בה עומק טפח, אסור להחזירה, מגרת שולח
 שיצאה ממקומה, ע"פסק השולפי  – בש# חיי אד# ב"מ
שהחיי אד� סבר שממעלה למטה זהו , כתב צ"בשעה( .שמותר) ג"עיי
 בס(שהחזרת המגירה הוא כמו כל ממעלה למטה , דחה דבריו –קצור שולח� ערו� 

  )כ כא
"משא, שינוי
  .ובמחיצות לבד אי
 איסור, משו� שהוא לא עושה כא
 גג כלל, דחה את דברי החיי אד� – ")כתב עוד"ה "יד ד;נב(א "חזו
  .מ מותר בכל עניי
"עד הסו� בכ וא� היא מלאה, כי עדיי
 נשאר האוהל, אי
 לחוש כלל) שלא יוצאת עד הסו�(הכריע שבמגירה של ארו
  – כ"שש

                                            
2
חיצות מועילי� בשמירת המשקה החלק הגלוי גור� שאי
 הכיסוי והמ, כיו
 שיש משקה בחבית, ז"כי כפי שכתב הט, מ מותר"מ, פ שטפח עצמו חשוב כאוהל והחלק הגלוי לא מונע זאת"אע 

�  .שלא יפול לתוכו לכלו


