
 

 

 

 
 
 

 

 

 האם מותר לקטנים לשחק משחקי אוהלים בשבת 
 . עשיית גג ללא מחיצות ד.  .צריך לאויר שתחתיו ג.. אהל עראי בשבת בשינוי עשיית ב. .וביו"טעשיית וסתירת אהל בשבת  .א

 . אוהל ע"י משחק ט..  עושה גג לשם משחק ח.. עושה הגג לכבוד ז.. גדר צריך לאויר שתחתיו ו. .עשיית אהל שאין לו ד' מחיצות ואינו צריך לאויר שתחתיו ה.
 בשבת וביו"ט אהלוסתירת עשיית א. 

עוד    ואיתא  .(ס"ק א)   מ"בה  "כ. וכזה תולדת בונה ד  י הי"ג)"פשבת  (  רמב"םה  'וכת   .חייב חטאת דהעושה אהל קבע  )קלח.(  שבתבאיתא  
גזירה    טעמא  )כ"זהפכ"ב  (  רמב"םה  וביאר  .(סי' שטו)  השו"ע  . וכן פסקלומר בשבת  "צט, וא"אין עושין אהל עראי ביו  )קלז:-ו  קכה:(  שם

(ס"ק ובמ"ב    (ס"ק יד)במ"א  ,  ) ד  (סע'  בשו"ע  . ועי')שם(  מ"בההביא  כן  . ו)(קלז: ד"ה דרבי   תוס'ה  "כ. וכיעשה או יסתור אהל קבועשמא  
  התוס'וביאור  (קכה:) שבתש"ס השנקטו ע"פ  (סע' א) רמ"א וב בשו"ע שאסור לנטותו אסור לסותרו. ועי' עראישמבואר דאהל  א)

 היא מתרת.   שאבל אם היא מתרת אסורה, דלא כרש"י שהתיר עשיית מחיצה אף   ,ית מותרתעראדמחיצה 
לפרוס מחצלת על ארבע מחיצות או על ארבע קונדסים    -אהל עראי    אין עושיןשכתב בזה"ל:    (שבת קכה: ד"ה שאין עושין)  ברש"יועי'  

 . לה)-יב ו,  (ס"ק גהמ"ב  כן הביא  ודאהל עראי היינו כגון שעושה לפי שעה.    )שם(  בעולת שבת  וכן הביא .  להיות צל לאהל מן החמה 
 ימים.  ט'   - הוא ח' קבעי"ל דד 'שכת) כלכלת שבת בונה אות ב(תפאר"י בו) סי' שטו א"א ס"ק א(פמ"ג בועי' 

 בשינוי  אהל עראי בשבת  עשיית .ב
היסק גדול    ופרש"י.  כו' וכן ביעתא    ,מלמטה למעלה אסור  ,אמר רב יהודה האי מדורתא מלמעלה למטה שרי) : (לבבביצה    איתאו

  .שדרך בנין הוא  אסורמלמטה למעלה  ועל כן לאהל. כדרך בנין, עושין לו כתלים מארבעה רוחות, וסודרין עצים למעלה, ודומה 
   . ידשר  "של כר", ואנן קיי"י דס"ל דבר שאינו מתכוון אסורסבר כרדרב  ד  אליבא  ל זה דכ (ד"ה הלכתא)  ועיי"ש    .ה שרימלמעלה למט

אבל הכא   ,מותר היינו כגון שעושה דבר שאין מתכוין לעשותו דבר שאין מתכוין כי דחו דברי רש"י דאתי לכו"ע(שם)  תוס'אולם 
וכן    שביאר כתוס'.  (ס"ק ט)  במ"א . ועי'  (סע' ו)  הטשו"עוכן פסקו    .(ביצה פ"ד סי' יא)  הרא"ש. וכ"כ  מתכוין לעשות מה שהוא עושה 

   שצירף דעת רש"י להקל. (על סע' ג ד"ה מטות) עיי"שומ"מ  ,)שם(הבה"ל הביא 
 יו צריך לאויר שתחת. ג
חם להם מלמטה זה מביא מטה ויושב עליה וזה   ,באים שני בני אדם ויושבין בצדו   דמת המוטל בחמה   )מג:(  בשבתעוד    איתאו

  , ונשמט והולך לו וזה זוקף מטתו ונשמט והולך לו  מביאים מחצלת ופורסין עליהן זה זוקף מטתו   ,כו'  מביא מטה ויושב עליה 
עלה למטה דשרי.  מדההיתר בזה כי הוי עשיית אהל מל  (ד"ה ופורסין)  ותוס'  (ד"ה זה)רש"י  . ופרשו  ונמצאת מחיצה עשויה מאליה 

יוצא דלדעת רש"י ותוס'    ולפי"ז  .במקום צערכי הוא  דהתירו בכה"ג דוקא    פכ"ו הכ"ב)שבת (דהרמב"ם  פירש אליבא  הכס"מ    אולם
 אויר שתחתיו משא"כ לדעת הרמב"ם. בצורך אהל בשינוי אף כשיש לו  מותר לעשות 

המובא    שמהט"זאלא  צריך לאויר שמתחת אסור אף אם עושהו בשינוי.    שאם  שמשמע  אות ט) וסי' שטו    אות יא  שיא סי'(  גר"זבועי'  
מוכח דבכל גוונא    ,ואעפ"כ כתב דמהני שינוי   ,אם יש ד' מחיצות חשיב צריך לאויר שתחתיודדס"ל    )המ"ב  נקט וכדבריו  (  לעיל

[אלא דלדעתו י"ל דשרי דוקא    ס"ק ב)ס(סי' נב    החזו"א . וכן נקט  שהתירו בהא דמת  םטעה זה  כת' שו  )(אות ז  התהל"ד  "כמהני. וכ
אין טעם ההיתר    הרמב"םפירוש  דלכתב    (סי' קכ בדה"ש ס"ק יא)  והקצות השלחן.  דאין לגג כזה שם אוהל]  כשאוחז את הגג בידים

שנקט שכל גג שאסור לעשותו ללא    ד"ה דפין)  (סי' שטו  בבה"להובא    (סי' תקב אות ד)  גר"א בעי'  ומחמת שעושה שלא כסדר, עיי"ש.  
   שדחה דברי הגר"א. סס"ק ט)שם (בחזו"א ועי'  .הנ"להכס"מ ס"ל כהבנת   שמאו . מחיצות לא מועיל לבנותו עם מחיצות בשינוי

 עשיית גג ללא מחיצות . ד
שפירש על    ) שם(  בביצה   רש"יב  וכן מבואר .  ה אסור  , גג ללא מחיצות לשם צל וכדו'  דעשיית   רש"י והר"ן והנה מבואר לעיל בשם  

דאיתא  )  לח:   - (לו:    שבתד  מהא  (ד"ה מלמטה)  תוס' ה  עליו  והקשו  .הנתונות על פי כלי חלולביצים גסות  דהיינו  ,  כן ביעתאדאמרו דהא  
(ביצה יח.   הרי"ףמ . וכן משמע  שמתקן האהל והמחיצות  דכל הנך אינן אסורין אלא היכא ע"כ פרשו  ו  .כירה   ג"מחזירין קדרה ע

  .(שבת נו: ברי"ף ד"ה וכתבו) הר"ן וכ"כ .צריך לאויר שתחתיו דדבעינן נמי  בתוס' ועיי"ש .(ביצה יח. ד"ה ודאמרין) בר"ןוכן הוא  .ברי"ף) 
(חתיכת עור שמותחים אותה וממלאין בה יין)   דגודדהא איתא בשבת שם  תמה על דעת התוס'  (שבת קלח. ד"ה אבל מטה) רשב"א וה

,  השלחן אפשר שהיא מותרת מפני שאין משתמשין באויר שתחתיו  ופריסת והלא אין פורסין אותו אלא על קונדסין,    אסור, 
 , ע"כ.  "בבמטה שמשתמשין בה באויר שתחתיה בנתינת סנדלין וכיוצשא"כ מ

אלא די"ל דגם תוס' מודים לרש"י דהיכן שעושה גג   , שרי  ער"שעשויות מה מחיצות   לע  אוגג ללא מחיצות עשיית    דלתוס'  נמצא
דגוד  ד"ה גמ')  .  נושם  (  ר"ן ה  וכמ"ש   ,הרשב"א ולפי"ז לא קשה מהא דגוד שהקשה    ללא מחיצות וצריך לאויר שתחתיו נמי אסור. 

וי"ל דבכלים   , ע"כ.לחלל של תחתיו שיכנס לשם הרוח ויצטנן היין שבתוך הגוד  ג דלא עשה מחיצות משום דצריך"אסור אע
 . ולא פירש. גוד טעמא אחרינא יש בזה כתב ד (שם ד"ה מטות) הבה"לו .. ועי' חילוק בדרך זה להלןשימוש כזה חשיב שימוש חשוב

כרוך בודיא ושייר בה טפח אלמא דמקרי אהל  )  . (קב  ןעירוביבהא דאמר  וביאר ד  , ללא בניית מחיצות שרי  דגגנקט    )שם(  רא"שהוכן  
 ע"כ.   ,בנין חשוב וגם עיקר כוונתו לעשיית אהלמחיצות התם שאני דהוי עשיית בלא 

ואם לאו שרי אף ללא שינוי.    , שתחתיו אסור  אם צריך לאויר  ,מעתה יוצא שאם עושה גג ללא מחיצות או שהמחיצות כבר עשויות 
אם צריך   ה עשיית גג ללא מחיצות אסור  הרשב"א ונבאר כוונתו להלן. ולדעת    , דזה דוקא כשהוא בנין חשוב  ברא"שומ"מ מבואר  

 . אף שעיקר הגג לא נעשה לשימוש שמתחת , לאויר מתחתיו אפילו רק להצניע סנדלין וכדו'
שא"צ דכיון    )וס"ק ו  (ס"ק ד  ט"זה   וביאראם אין לו מחיצות שרי.  ושפסק ששלחן שיש לו מחיצות אסור לבנותו    (סע' ג)  בשו"ע  ועי'

ר היינו כמו שפירש הרא"ש הנ"ל. ומה שמצינו דבעושה גג לחוד אסד  (ס"ק ז)מ"א  ב  ועי'.  כשאין לו מחיצות  , לאויר מתחתיו שרי
ומסיק להחמיר דבחדא ר"ן  בסתירה  שהקשה  (אות ג)    כהב"ח דלא  כ"ז  ו  .(אות יד)  בביאור הגר"א   וכן נקט.  (סס"ק יא)  בט"זוכן מבואר  

   . לצורך איזה תשמיש כשעושה גג בלבד וצריך לאויר    וכן  ,אם עושה אוהל עם מחיצות אסור אף כשלא צריך לאויר שתחתיו ד  ,סגי
מפני אע"פ שא"צ לאוהל ממש להגנה  לאיזה תשמיש    נקט שגג עם מחיצות אסור אם צריך לאויר שתחתיו  (ס"ק ב, טו, יז וכ)  מ"בוה

טוב לחוש לרשב"א    'מ"מ לכתד  ד"ה מטות)שם  (  בבה"לועי'    .להגן מפני החמה וכדו'ובלא מחיצות אסור אם צריך    ,וכדו'  החמה 
אף לרשב"א כל דבר שאין בו מיתוח מותר ליתן ע"ג  ד  וכתב  ,נקט להקל  ט)-וס"ק ב    שם(  והחזו"א .  להחמיר אם לא בשעת הדחק

   , ע"כ.ולפיכך מותר קדירה ע"ג כירה אע"ג דמשמש תחתיו בחום הכירה  , מחיצות הקיימות מאתמול
 ואינו צריך לאויר שתחתיו  ' מחיצותשאין לו ד עשיית אהל . ה

  , אמרינן דסתמא צריך לאויר שתחתיו כי המקום ראוי להצניעדד' מחיצות    עושה היכן שבין  שיצא לחלק    )ס"ק ד(  בט"ז  עי'   ומ"מ 
  ) מ"ז שם(  פמ"גב  ועי'   .דאסור וצריך שינוי   אא"כ עושה כדי להצניע  , ניע ושריצאבל כשיש ב' מחיצות אמרינן דסתמא לא בעי לה 

   עומד אדם להשתמש בחלל שמתחת.והיינו כי בדרך כלל  .שא"צ לאויר מתחתיו כאסור אף כשעושה ד' מחיצות  דלדעה זו 
לפרוס מפה על    שתחתיו מותר   א"צ לאוירגופא כתב דכיון דשרי לעשות אהל כש  (ס"ק ז)  הט"זדהא  והעירוני דיש להקשות ע"ז  

כל שיש ד' מחיצות חשיב צריך לאויר שתחתיו    דעתוצ"ע שהרי לו.  כו'השלחן וקצות המפה תלויות למטה מן השלחן מכל צד  
  זה מצינו   וכעין  ובכה"ג מודה הט"ז.   םדברי  להצנעתעומד    ן האוירוי סדין בעלמא סתמא איה התיר כאן. וצ"ל דבכה"ג ד  ואמאי
  .מגולה כי אין זה מקום להצניע כיון שהוא    ,דלא חשיבמודה  גם הט"ז    ,חשיב מחיצה מכח לבודאם  ד  'שכת  )מ"ז ס"ק ד (  בפמ"ג

חיצות ויש אויר מתחת כי  משכת' ע"פ הט"ז לאסור משחקי לגו כשעושה ד'  (סי' סט אות ז)    המחזה אליהו ולפי"ז יש לדחות דברי  
 שרי.  י"ל דאף לט"ז ו דאין זה אלא דרך משחק  אויר שתחתיו להצניע בעומד ן דבכה"ג אי ,ך לאויר שתחתיויחשיב צר

סתם    )ו  -אותיות ה  (ב  "סי' תקב  גר"זה  כןו  .יי"שע,  שמתחת  שהכל תלוי אם צריך לאוירדס"ל    הרי"ובשם    כת'ש  )אות ו("ר  בא עי'  ו
עיקר    דחה דברי הט"ז כי ש  )בשם  ד ד"ה כ' המ"ביס"ק    שם (  בחזו"א ועי'    משמע דס"ל כהט"ז.   ) אות ט(  ט"ו ש'  סי בשאלא    דלא כהט"ז.

   החילוק בין ב' מחיצות לד' לא הוזכר בראשונים. 
וסיים דכיון שמלשון השו"ע שכתב וכן רגלי השלחן משמע דבשלחן אם היו מחיצות היה ג"כ הנ"ל    המח'הביא    (ס"ק כב)  מ"בוה

וא"צ לאויר שתחתיו רשאי    תה ד' מחיצושנמצא דאם אינו עו  ., ע"כצריך להחמיר ע"כ נכון בודאי לחוש לט"ז לעשותה בשינוי
   מחיצות וא"צ לאויר שתחתיו לדעת הט"ז אסור אא"כ עושה בשינוי מלמעלה למטה. לכתחלה כדרכו. ואם עושה ד' לעשותו

        
 

      
 
 

 
 
 
 

בביאור דברי הפסוק  
 "תספרו חמשים יום" 

ט"ו  התורהאמרה   כ"ג  לכם  ט"ז)  -(ויקרא  "וספרתם 
ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה, שבע  
שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית  

 תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'".
זה,   את  זה  כסותרים  נראים  הפסוק  דברי  והנה 

ק הוא  דמתחילה  וכן  תמימות",  שבתות  "שבע  אמר 
דברים   ט')  בספר  לך",  (ט"ז  תספר  שבעת  "שבעה 

חמשים   "תספרו  נאמר  שלאחריו  בפסוק  ומאידך 
    .יום"

עד ממחרת    - ביאר  (בביאורו על התורה ויקרא שם)    וברש"י
ולא עד בכלל, והן ארבעים    -השבת השביעית תספרו  

החמישים  ביום    -ותשע יום. חמישים יום והקרבתם  
עד   פשוטו,  אבל  מדרשו,  זה  אני  ואומר  תקריבוה. 
ממחרת השבת השביעית שהוא יום חמישים תספרו,  

עכ הוא.  מסורס  ב  "ל.ומקרא    תוס' ה   יארווכיוצ"ב 
 . (סה: ד"ה כתוב אחד)במנחות 

יש מקשין    - כתב  (פסחים סוף פרק ע"פ סי' מ')    רא"שהאולם  
אין   יום, למה  אנו  כיון דקרא קאמר תספרו חמשים 

מונין אלא תשע וארבעים יום, ודוחקין לפרש הפסוק  
א"נ   תספרו,  חמשים  יום  שהוא  השבת  ממחרת  עד 
חמישים יום אוהקרבתם דבתרי' קאי והכי קאמר עד  
יום   חמשים  בכלל,  עד  ולא  תספרו  השבת  ממחרת 
אנו   שאין  נראה  ולי  לה'.  חדשה  מנחה  והקרבתם 

שבעה צריכים לדחוקות הללו, כיון דכתב ביה בהדיא 
שבועות תספור לך, אין לספור יותר משבעה שבועות,  
ותספרו חמשים יום לא קשיא מידי, שכן דרך המקרא  
אותו   מונה  אחת  פחות  עשירית  לסכום  כשמגיע 
האחד.   חסרון  על  משגיח  ואינו  עשירית  בחשבון 
כיוצ"ב כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים 

 .ה)(דברים כ"וכן ארבעים יכנו (בראשית מו) 
נפש  גבי  ודבריו צ"ב מכמה דוכתי בש"ס, חדא דהא 

בעי מיניה (קכג.)    בב"בבית יעקב מקשינן להדיא בגמ'  
אבא חליפא קרויא מרבי חייא בר אבא, בכללן אתה 
שבאו   ישראל  של  בכללן  (ופרש"י  שבעים  מוצא 
הבאה   יעקב  לבית  הנפש  כל  מוצא  אתה  למצרים 

שבעים אתה מוצא  ובפרטן  שבעים),  חסר    למצרימה 
אחת וכו', אמר ר' חמא בר חנינא זו יוכבד שהורתה 
דדרך  לגמ'  דס"ל  וחזינן  החומות.  בין  ולידתה  בדרך 
דברי  הפך  ממש  והיינו  הפרט.  במנין  לדייק  התורה 

 הרא"ש.
מצינ ישראל  לח.)  (  בקידושין  וועוד  ובני  אידך  תניא 

אכלו את המן ארבעים שנה, וכי ארבעים שנה אכלו,  
שלושים יום אכלו, אלא לומר לך  והלא ארבעים חסר 

עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן. וחזינן  
דק"ל לברייתא אפי' בחסרון שלושים יום מארבעים  

 שנה מלאות. 
כן   הקשה  היטבוכבר  י')  הבאר  ס"ק  תפ"ט  וציין    .(סי' 

אהרוןלדברי   זצ"ל    היד  אלפנדרי  תפ"ט)  -(לגר"א  תי'    . או"ח 
התורת  ע"ש דגם תמה כן, והוסיף עוד לתמוה מדברי  

וז"ל תספרו חמשים יום, יכול  (פרשת אמור פי"ב ב')    כהנים
שבע  ת"ל  ואחד,  חמשים  ויקדש  יום  חמשים  יספור 
וקדש יום   וכו', הא כיצד מנה מ"ט  שבתות תמימות 

 חמשים כיובל. ע"כ.
זצ"לו קניבסקי  פרץ    הגרי"י  ברכת  (בהקדמה בספרו 

הקשה נמי מדברי הגמ'  על סדר הפרשיות בהערה)  לפרפראות  
ליישב   וכתב  בקידושין,  הנזכרת  הגמ'  ומדברי  בב"ב 
תספרו   [כגון  להבא  הדיבור  כשבא  דדוקא  דאפשר 
חסר  דבמספר  אמרינן  יכנו]  ארבעים  יום,  חמישים 
אבל   שלם,  מספר  בגדר  ונקרא  מקפידים  אין  אחד 
כשהכתוב מדבר על עבר להודיע מה שכבר היה, אין  

 דרכו לומר אלא המספר המדוקדק. עכ"ל.
קרא   לההיא  מייתי  עצמו  הרא"ש  דהא  צ"ב  ודבריו 
דכל נפש הבאה ליעקב מצרימה שבעים, כדבר שאין  

 הכתוב מקפיד במינינו על חסרו אחד. 
הגמ'   מדברי  הקושיא  על  עמד  בקרבן ב"ב  בוכבר 

ג')  נתנאל אות  שם  שאל    ,(פסחים  לא  דהתם  די"ל  וכתב 
אלא    ,אה ליעקב מצרימה שבעיםמקרא דכל נפש הב

מהא דבכללן אתה מוצא שבעים, ובפרטן אתה מוצא  
ותשע ושלש,    , שישים  בני לאה שלשים  אלא  דקאמר 

ובפרטן ליתא התם אלא ל"ב. ומדוקדק דאמר בכללן 
ליה   דהוי  מוצא,  הלשון  וזה  שבעים,  מוצא  אתה 
להקשות כתיב כל נפש הבאה ליעקב מצרימה שבעים,  

הוי  לא  מקרא  דלא    אלא  והא  הרא"ש.  כמ"ש  ק"ל 

 שליט"א יוחנן בֹורגר הרב הרה"גמשיעורי 

 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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 גדר צריך לאויר שתחתיו . ו 
בנין    לחוד  גגע"י  מחיצות וכוונתו לשימוש תחתיו ואף אם עושה  גג ויוצא מדברי הראשונים הנ"ל דלא חשיב אוהל אלא כשעושה  

והוסיף דלפ"ז אפשר ש הנ"ל.  "הביא לשון הראש  "ק ז)ס(  במ"א ועי'  .  הרא"שנמי אסור כמ"ש    חשוב וגם עיקר כונתו לעשות אוהל
"ע. נ"ל אהל בפווה   כו'  דהוי בנין חשוב כיון שכונתו לסתום הנקבדאסור לסתום הכירים שלנו בכסת עבה שמשימין על המוט  

  ביאר   (אות כז)  שעה"צוהשכת' דהמ"א מיירי דמתכוין להגן מהקור דשפיר מקרי אהל בלא מחיצות.  יא)    (סס"ק   בתוספת שבתועי'  
   מכוין לסתום גרע טפי. ש אלא כיון המחיצות כבר עשויות כי  כתב בלשון אפשר המ"א ש

טעם   כוונתו לעשיית אהלבנין חשוב וגם עיקר דהוי  ומש"ככוונתו לעשות אהל חשיב בנין חשוב, אם   להרא"שמוכח דס"ל שאף 
 חא דמלתא כתבו. ועוד טעם, לרו הזכיררא"ש שה ואף דהיכן שמכוון לאוהל אסור   'שכת (אות כה)בשעה"צ . וכן מבואר הוא  'א

אלא ספיקו של  ,  ומבואר דאינו טעם א'  בנין חשוב או מחמת שעושה לצל  'כת  הרא"שתמה ע"ז דהרי    ס"ק ט)יש  ר שם(חזו"א  ה  אבל
  , ע"כ.משום טעם הראשון שהזכיר הרא"ש דהוי בנין חשוב, ולפ"ז אסור אף שאינו עושה בשביל להתגונן תחתיו המ"א
אם יש מחיצות אם אין  , ו חשוב אוהל , קור וכדו'מה כל שצריך לאויר שתחתיו לשימוש חשוב כגון להגן מהחמה,  המ"בדלנמצא 

כל שיש ד' מחיצות  הט"ז אף אם משתמש באויר שתחתיו להצניע אינו בכלל אוהל (אלא דלפי   , לחןוכגון שעושה ש , דעתו לאוהל
 יו הוי ספק אם חשיב אוהל. ת לאויר שתח  אם א"צהיכן שהוא בנין חשוב אף ולהחזו"א אמרינן דמסתמא מכוון לשם אוהל). 

 לכבוד  הגגעושה ז. 
לו    לבא  ,וכדו' וחום    ר לשם הגנה מקו  מתחתיו צורך באויר    אין לו אלא דיש לעיין כש  צורך צדדי כגון אוהל עשוי למשחק  יש 

מכניס  אם    ף(וא   אלא להנאתו שנמצא תחת גג ואינו שימוש מעצם תועלת של גג   אין ישיבתו באופן ש  ,שהקטן בונהו לשבת מתחת 
 . )אינו לצורך להצניע אלא לצורך משחקצים פשם ח 

מותר לנטותן   , כו'מטה וכסא טרסקל  , ואם עשה פטור אבל אסור,  והמשמרת כילה וכסא גלין לא יעשה   הגוד  (קלח.)  בשבת איתא  
ג "מותר לנטותה לישבה על רגליה ואע  -שלנו, המחוברת ועומדת, אם היתה זקופה או מוטה על צדיה    -מטה    ופרש"י.  לכתחילה 

כסא עליונו של עור, ומקפלין אותו, וכשמסלקין    -כסא טרסקל  .  דלא מידי עביד אלא ליתובא בעלמא שרי,   -דהשתא עביד אהל  
  ., ע"כדהא עביד וקאימותר לנטותו לכתחילה,   אותו סומכין אותו לכותל, וכשרוצה לישב עליו נוטהו ויושב על ארבע רגלים. 

דלאו מידי עביד אלא    רש"יבשם  (ס"ק ח)    המ"א שכת' שכסא טרסקל מותר לפתחו לכתחלה. וביאר    (סי' שטו סע' ה)  בשו"עועי'  
  . על מיטה ולא מש"כ על כסא טרסקל  רש"י  צ"ע שהביא מש"כ  'ולכאו  ., ע"כה ומה"ט שרי להעמיד החופה ולסלק  .ליתובי בעלמא

   משמע שלמד שההיתר דכסא טרסקל הוא מחמת שאינו צריך לאוויר שמתחת. ועכ"פ שם. הפמ"ג וכבר העיר בזה נמי
, ומש"כ  כ דלאו מידי עביד דאין אוהל אלא במה שצריך לאויר שתחתיו"שכוונת רש"י במש  'כת ' סי' ל ד"ה והנה)  (או"ח תנ  הנוב"יאבל  

מה שהתיר שם להעמיד  כת' דו ,המ"א  דברי הביאש  עיי"ש . ואין בזה משום עושה כלימה"ט ד כוונתו א טרסקל דעביד וקאי סבכ
. ועיי"ש דמה"ט יצא  לא נקרא אוהל  וע"כשאין החופה נעשית להגן מפני שמש או גשם רק לכבוד חתן וכלה    משום   היינוהחופה  

 .(אות מד) הכה"ח והביאו   . כי אע"פ דעביד וקאי מ"מ משתמש באויר שמתחתיו לאסור השימוש במטריה בשבת
דאל"כ אף ללא ההיתר דלאו מידי עביד שרי    ,שיש בו מחיצות  נקט כהנוב"י. וכתב דע"כ הא דחופה מיירי ש  ח) אות(  בתהל"דועי'  

במחיצות רחבות   , שם, ואף שהם מחיצות עשויות מער"ש דשרי   הגר"זוכ"כ   . באינו מתכוין לאהל, אלא דמיירי ביש שם מחיצות
בחזו"א א דעי' אל  כתב המ"א דאסור אף במחיצות שהם מער"ש וע"כ צריך הטעם דלאו מידי עביד, ע"כ.(עכ"פ בגודל של מטה) 

הביא דברי המ"א הנ"ל להלכה ולמד דמש"כ המ"א    )שם(  והמ"ב  .יצות רחבות שריח ף במאדס"ל דהיכן שא"צ לאויר שתחתיו  
וע"כ   משום דלאו מידי עביד משום דעביד וקאי ומותר אף אם צריך שמתחתיו. אלא דכוונתו  לאו דוקא  דליתובי בעלמא הוא  

 . ס"ק ט) שם( א "חזוה 'ובדרך זה כת כפשוטו דהיינו שצריך לאויר שתחתיו ואעפ"כ שרי.  נקט דחופה מיירי 
שהצריך שהמחיצות עשויות מער"ש ואינן רחבות דהרי מבואר לעיל דאוהל שא"צ לאויר שתחתיו    התהל"דצ"ע על  לכאו'  אלא ד

דעכ"פ דבכה"ג א"צ שינוי לבין היכן שעושה לכבוד וכדו'  וע"כ לחלק בין היכן שא"צ לאויר שמתחת    . שרי לבנותו כדרכו אף בשבת
 דבכה"ג אף אם אינו מכוין לצל שרי בשינוי.  משתמש באויר שתחתיו 

ובכה"ג    ,להגנה מצל וכדו'  אינוו  שנעשה לשם כבוד אע"פ שמיועד שישבו או יעמדו תחתיו שרי כיון שעיקר  נמצא לפי"ז דאהל
 . בכל גוונא שינוי יש להתירוב . עכ"פ אם אינן רחבות עשויות מער"שאלא שאם יש בו מחיצות  אף  שרי 
 משחק עושה גג לשםח. 

לאויר שתחתיו להגן מפני    "צשהרי א  ,דדינו כאהל עשוי לכבודבתוך ביתם  העושים אהלים לשם משחק  שולפי"ז יש מקום לומר  
 כנ"ל. מתחת הגג  כנסלה עושה אותו כדי כש אף החמה או מפני שצריך להצניע שם דברים אלא לצורך משחק והנאה צדדית

שפורס סדין לשם אהל כגון להגן מפני החמה או כדי שיהיה ראוי להשתמש    היכאד  (ס"ק ב ושעה"צ אות כו)  במ"ב  וכן יוצא מהא דכת' 
  וכתב .  דדוקא כשאינו פורס בשביל תשמיש שלמטה באוירו, אז שרי בלא מחיצות  , אסור אף בלא מחיצות  , תחתיו באיזה דבר

אבל דעת    ,רשב"אה שכל שיש תשמיש תחתיו אסור בלא מחיצות שהרי זו רק דעת    המ"ב  נתואין כו ש  ט)ב וס"ק ס"ק נב ' סי(  חזו"א ה
בשביל שצריך לו הגנת  אם עושה    המ"בנת  ואלא כו  ,ו הרגליםי' דבעינן מחיצות דוקא, ואף לרשב"א דוקא כשעושה עכשסתו

מש תחתיו בפועל תצריך להגנת כיסויו, וצ"ל שכונתו שהאדם מש   , ועדיין יש לעי' מפרוונקא על הכובא הלא היין שבכובאהגג
(כשעושה גג ללא מחיצות או שהמחיצות  יו  תמבואר דצריך לאויר שתח , ע"כ.  והעיקר שתחתיו כעין הגנת דירהוצריך לגגו,  

   היינו שבא להגן כהגנת דירה.עשויות מער"ש) 
.  אע"פ שאין מחיצות  חשיב צריך לאויר שתחתיו לשם הרוח ויצטנן הייןיכנס אם צריך שש שכתב  לעיל בענין גודבר"ן אלא דעי' 

אם צריך לאויר שמתחתיו כדי שהחביות לא יתעפשו חשיב צריך אויר שמתחתיו. וכ"כ  המסדר חביות  שכתב ש(ס"ק ה)  בט"ז  ועי'
 . הנ"ל אות ה' החזו"א וכן נראה מדברי  .(אות יב) הגר"ז

דלצורך אדם בעינן שצריך לאויר שהוא משמש לאדם כגון    והיינו  , לבין אויר לצורך כליםהאדם עצמו  בין אויר לצורך  ע"כ לחלק  ו
להגנה מהגשם ולהצניע דברים, ולצורך כלים בעינן אויר הנצרך לצורכו של כלי כגון שלא התעפש וכדו' דבכה"ג חשיב גג לצורך  

 דצריך להגנת היין אינו בכלל צריך לאויר שתחתיו, צריך  פרוונקא על הכובאדבהנ"ל  החזו"א [ומש"כ   .האויר שמתחת
 לחלק בין גג שצריך לאויר שתחתיו לבין גג שבא להגן על מה שבתוך הכלי, ועיין]. 

להקל לסותרו.  דיש  ילדים שפרסו שמיכות ע"ג כסאות,  ש  זצ"להגריש"א  בשם    יב)  גהח"ב פי"ז ה(הל' שבת בשבת  בספר  ועתה ראיתי  
, ואין בכחם לעשות  אוהלשם  בעלמא ואין ע"ז    ולמשחקוהטעם, דאין כח לילדים לעשות מחיצה ואוהל לבד, דכל כמעשה קוף  

שלא להקל  לירד לסוף טעמו של רבינו, עכ"פ כן שמעתי ממנו לדינא. אכן דעתו נו אף שלא זכי ד. ועיי"ש שכת' אוהל מכלי בעה"ב
[אולם משום שאין    ולפי מש"כ לעיל וכאן אתי שפיר.  בזה אלא במקום הצורך, ולכתחילה בשינוי ליטול הכסא ברגל כלאחר יד.

 גליון קמ"ד].  בשמעתא עמיקתא עי'  , מוכיח יש להםה לקטן מחשבה אין להתיר כי במעשה 
 אוהל ע"י משחק ט. 

שאין  שנקטו    הראב"ד והרשב"א בשם  שכתב    ג)"הלפכ"ב  (  במגיד משנהעי'  כגון לגו וכדו'.    ךהיכן שעושה ע"י משחק העומד לכו
סע' ז'    בשו"ע  אלא דעי'   יש להם על מי שיסמכו. שאין למחות ביד המקלין כי    מט)-(ס"ק מחמ"ב  ה  כת'ו  . בכיסוי כלים משום אהל

שאהל שנעשה ע"י ספרים אם צריך לאויר שתחתיו אסור. וכן בסע' ה' ע"פ הגמ' הובא הדין של כסא טרסקל  הרשב"א מ  ביאשה 
יל  ה מאה גג  עשיית אהל ע"י כלים ודאי חשיב אוהל. משא"כ  דדלולי סברא דעביד וקאי אסור לפתחו אע"פ דהוי כלי. ויוצא לפי"ז  

י"ל עוד  ו  .לא חשיב אהלויל לתוך כלי  ה הגג מאדשרי כי  עושה אוהל ע"י צעצועי  שה יש לדון    ולפי"ז  . תוך כלי כמו כיסוי כלים
דרך בישולו בכך והוא  כי    דבכה"ג שרי  כתב  (אות יח)  ערוה"שבכלל. וכן  אהל  כיון שאינו עומד לכך בכה"ג לא חשיב  דהיינו טעמא ד

שבת ו (ילדים בהלכה ארטסקרול עמ' קלההגרחפ"ש זצ"ל  עת  דכן והעירוני ש .במשחקיםדה"ה  י"ל ו , ע"כ.קטן הכמות ולא מיחזי כאהל

 קים של קטנים כגון לגו וכדומה לא שייך איסורים של בונה, אוהל, כתיבה, וכדו', ע"כ. ח דבמש בית ארטסקרול פ"ל הגה נג)

 
גזירה שמא יעשה   )כמה ימים ל אהל(  אהל עראיאו לסתור  כן אסור לעשות . ויו"ט בובשבת אהל קבע או לסתור לעשות   אסור א'

וי"א שאף אם אינו צריך    להגן מפני החמה וכדו'.  באאם    אסור לעשות בשבת  בלא מחיצותאפילו גג    ב'או יסתור אהל קבוע.  
ומ"מ לכתחלה    ,ועל כן מותר להעמיד שלחן בשבת כדרכו  ,כדעה הראשונה העיקר  ו  .אסורדבר    לא להצניעה איזה אלאויר שתחתיו  

אף הדין כן ו  ,מלמעלה למטה  דהיינובשינוי  מותר לבנות אהל עראי בשבת 'גטוב לחוש לדברי המחמירים אם לא בשעת הדחק. 
אין צריך    ,ערב שבתעשויות מאו על מחיצות ש  ,קטנים העושים גג ע"י סמיכות וכדומה ללא מחיצות  ד'  כשצריך לאויר שתחתיו.

ובמקום הצורך מותר לגדול    .(מלמעלה למטה)  בשינוי  יש לאסור אא"כ עושיםער"ש  אינן עשויות מהמחיצות  ואם    .למחות בידם
 כזה. אוהללסתור 

 

 
 

 ) ה( קריאת התורה
 

  -   התיקונים הנעשים ע"י שמיעת הפרשה בציבור
"גודל התיקון בעולמות העליונים של השלמת הפרשה  
בכל שבת ושבת מבואר בזהר הקדוש פרשת ויקהל (דף  
רו:) וזה לשונו... על כן כשמתעטר פרשה זאת, עולות  
המילות של פרשה ההיא שנשלמה בציבור, ומקבלת  
אותן מרכבה ההיא הממונה על פרשה ההיא, ומעלה  

עומדות לפניו  אותן לפני הקב"ה, ואלו המילות ממש  
ציבור   אותי  שהשלימו  פלונית  פרשה  "אני  ואומרות 

עולות    -פלוני כך וכך", אם נשלמה הפרשה כראוי לה  
מילות אלו ומתעטרות על כסא הקדוש... ועמהן הוא  
עולה להתייחד למעלה למעלה ונעשה הכל כלל אחד. 
כל  הפרשה  שמשלים  מי  של  חלקו  אשרי  זה  משום 

 שבת בשבת כראוי... 
ה חיובו וזה  גודל  ולהשכיל  להבין  בינה  קונה  מאמר 

שבוע   בכל  הציבור  עם  פרשיותיו  להשלים  ומעלתו 
תרגום   ואחד  מקרא  שניים  קריאת  היינו  ושבוע, 
בעצמו בער"ש, ושמיעת הפרשה מפי הקורא בשבת,  

 (יסוד ושורש העבודה ח, ח) ודי בהערה זו". 
 

 "עבודת שבת קודש"  מח"ס ל ידיע נערך
 

ל"ג   מוצא  אתה  דבכללן  בלחוד  לאה  בני  על  הקשה 
[דנולדה   ובפרטן ל"ב, דידע לתרץ "ואת" דינה ריבוי 
עמה תאומה], ומש"ה פריך בכללן אתה מוצא ע' ואם  
"את" לרבויי הא כתיב "ואת" בנימין וא"כ הוי ע"א  

 . )ה שם בגמ' ע"שתוכדהקש(
פרי  ידושין. ובספר  מדברי הגמ' בק  קשה אולם אכתי  

כתב ליישב דעד כאן  (הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ב)    האדמה
אלא כגון הכא דאיכא    ,לא אמרינן דהוא מנין הסמוך

וכן   נפש,  בשבעים  וכן  שבועות,  שבעה  בפסוק  גילוי 
ארבעים יכנו כמ"ש במסכת מכות דף כ"ב מדלא כתיב  

[משא"כ דליכא גילוי שפיר    יכנו ארבעים במספר וכו'.
 אמרינן דדייק הפסוק במנין]. 

ונראה עוד לבאר דס"ל להרא"ש דמאי דמקשינן בגמ'  
חסר  פרטן אתה מוצא  בכללן אתה מוצא ע' וד בב"ב  
, ומתרצינן דזו יוכבד שנולדה בין החומות. אין  אחת

כוונת הגמ' לבאר פשוטו של מקרא, דהא לא הוזכרה  
דרמזה  למימר  דאתא  אלא  בכתוב.  התורה   יוכבד 

אבל   שבעים.  הנפש  כל  שמנתה  במה  יוכבד  ללידת 
ליישב פשוטו של  מקרא דאמרה תורה כל נפש הבאה 
ליעקב מצרימה "שבעים"  אע"ג דיוכבד לא הוזכרה 
העשיריות   במנין  הכתוב  מקפיד  דלא  צ"ל  במקרא, 

 ומונה שבעים אף אם חסר בפרטן אחד.
תו  כמה מלקין או(מכות כב.)    תנן תדע דהא גבי מלקות  

ארבעים חסר אחת, שנאמר במספר ארבעים מנין הוא  
סמוך לארבעים. ע"כ. וא"כ היכי קאמר הרא"ש דאין  

העשיריות ומייתי לה להאי    דרך הכתוב להקפיד במנין
יכנו דארבעים  ליה  קרא  מדייק  דמתני'  תנא  ואילו   ,

סמוך   שהוא  מנין  ארבעים  במספר  מדכתיב  מקרא 
 לארבעים.

דהתנא   להרא"ש  דס"ל  אלא  וע"כ  למימר  אתא  לא 
מ',   ולא  ל"ט,  הוא  ארבעים  דהאי  תורה  רמזה  היכן 
לא   אכתי  אבל  לארבעים.  מספר  מדסמיך  לה  ויליף 

"ארבעים"   תורה  דאמרה  מקרא  של  פשוטו  נתיישב 
במספר   במתני'  לה  דדריש  דהא  ל"ט.  מלקין  ואנו 
של   פשוטו  אינו  לארבעים  הסמוך  מספר  ארבעים 

אדע  קאי  האי "במספר"  "כדי  מקרא, דהא  מיניה  יל 
אלאחריו   קאי  ארבעים  ואילו  במספר",  רשעתו 
"ארבעים יכנו". וא"כ אכתי תקשי איך אמרה תורה  
ארבעים יכנו. וע"כ קאמר הרא"ש דאין דרך המקרא  

 לדייק בפרט כשמגיע בכלל העשיריות בפחות אחד.
והיינו נמי הא דקאמר גבי ספירת העומר, דאי משום  

ל"ק, כיון דאין דרך    דכתיב תספרו חמישים יום, הא
  עשיריות המקרא לדייק במנין הפרט כשכולל סכום ה 

 בפחות אחד.
אכלו   המן  ואת  גבי  בקידושין  דהגמ'  דרשה  האי  וכן 
ארבעים שנה, אינה פשוטו של מקרא, דהא אף אחר  

ט ממצרים  שהוציאו  דעוגות  הגמ'  טעמו תי'  מן    עם 
.  את המן לא אכלו  מ' שנה   , אכתי תקשי דמ"מ בהם

צ"ל דאין המקרא  ליישב פשוטו של מקרא  ועל כרחך  
העש בסכום  מדרש  ימדייק  ומ"מ  מעט.  בחסר  ריות 

שפיר דרשינן לה דמנה הכתוב מ' שנה, לרמוז דעוגות  
 שהוציאו ממצרים טעם מן טעמו בהם. 

מ"ש  ו[ משהבספר  יעוי'  של  זצ"ל    ידיו  פריסקו    - (לגר"מ 
הטור   על  תפ"ט)בהגהותיו  סי'  עוד  שו"ע  ויעויין  תורה  ב. 

נ"ו)ויקרא  (  תמימה אות  כ"ג  הגמ'  שהקשה    פרק  מדברי 
 ע"ש].  בסנהדרין קז:ומדברי הגמ'  בתענית כט.

 

י  " ע ב  ת כ  נ

א  יט" י של ל ן פלו  הרה"ג שמעו
ם  י מ ו ד א ה  ל מע ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  "  מו

 
 

AMIKTA.CO.IL

	עניני שבת קודש
	קריאת התורה (ה)
	התיקונים הנעשים ע"י שמיעת הפרשה בציבור - "גודל התיקון בעולמות העליונים של השלמת הפרשה בכל שבת ושבת מבואר בזהר הקדוש פרשת ויקהל (דף רו:) וזה לשונו... על כן כשמתעטר פרשה זאת, עולות המילות של פרשה ההיא שנשלמה בציבור, ומקבלת אותן מרכבה ההיא הממונה על פרשה...
	התיקונים הנעשים ע"י שמיעת הפרשה בציבור - "גודל התיקון בעולמות העליונים של השלמת הפרשה בכל שבת ושבת מבואר בזהר הקדוש פרשת ויקהל (דף רו:) וזה לשונו... על כן כשמתעטר פרשה זאת, עולות המילות של פרשה ההיא שנשלמה בציבור, ומקבלת אותן מרכבה ההיא הממונה על פרשה...
	וזה המאמר קונה בינה להבין ולהשכיל גודל חיובו ומעלתו להשלים פרשיותיו עם הציבור בכל שבוע ושבוע, היינו קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בעצמו בער"ש, ושמיעת הפרשה מפי הקורא בשבת, ודי בהערה זו". (יסוד ושורש העבודה ח, ח)
	וזה המאמר קונה בינה להבין ולהשכיל גודל חיובו ומעלתו להשלים פרשיותיו עם הציבור בכל שבוע ושבוע, היינו קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בעצמו בער"ש, ושמיעת הפרשה מפי הקורא בשבת, ודי בהערה זו". (יסוד ושורש העבודה ח, ח)
	וזה המאמר קונה בינה להבין ולהשכיל גודל חיובו ומעלתו להשלים פרשיותיו עם הציבור בכל שבוע ושבוע, היינו קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בעצמו בער"ש, ושמיעת הפרשה מפי הקורא בשבת, ודי בהערה זו". (יסוד ושורש העבודה ח, ח)
	נערך על ידי מח"ס "עבודת שבת קודש"



