
האם מותר לכסות עריסת תינוק או עגלת תינוק 
מ להצל על התינוק מהשמש או "ע', בשמיכה וכדו

  ?הגשם

מ להצל על "אסור לכסות עריסת תינוק בשבת ע

 תינוק להג עגלתוכ אסור לכסות , התינוק מהשמש

שהרי הוא עושה בזה אהל ארעי , עליו מהגש

י ו להשאיר את הכיסוווא מתכ. [האסור מדרבנ

הרי זה נחשב לאהל קבע האסור מ , ש כמה ימי

פ שאינו עושה עכשיו ג את "ואע. ]התורה

כיו שאהל זה נעשה להג על האויר , המחיצות

  .ת הגג לבדישתחתיו הדבר אסור א בעשי

 אבל, א כל זה לכסות את העריסה מתחילה בשבת

ז "עיש טפח מהעריסה ש"צה לכסות מערישנה ע

אז יהיה מותר בשבת להמשי ו, האהל כבר קיי

שזהו תוספת אהל ארעי , ולכסות את כל העריסה

וכ בעגלת תינוק אפשר לעשות . תהמותרת בשב

  .צה זוע

" סוכ"בא יש לעגלה או לעריסה , צה נוספת היאע

פ שלא "שמותר לפותחו בשבת אע, כגו גגו מתקפל

וכדומה לזה כתב , 1היה בו אוהל טפח מערב שבת

שמותר לפתוח ולסגור גגו , 2ת סוכהא בהלכו"הרמ

ומחובר לבית , המשמש לכיסוי הסוכה מפני הגשמי

מפני שכיו , והטע. ]או נמצא בתו מסילה[ בצירי

נחשב , שהוא מחובר לבית ועשוי לפתוח ולסגור

א שדר שימושו הוא הדבר שהאהל קיי כבר אל
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ז "שאי, בדומה לדלת המחוברת לבית. [שנפתח ונסגר

  ].ני וסתירה בפתיחתה וסגירתהנחשב ב

וסוברי שאי , 3ז"יש פוסקי החולקי ע, אמנ

כ היה פתוח כבר מערב "לפתוח גגו של עגלה אלא א

משה שטרנבו ' הגאו ר. שבת לכל הפחות טפח

וכל אחד ישאל , א אמר שהמנהג להקל בזה"שליט

  .את רבו כיצד לנהוג

סדין מרפסת המסוככת בפרגולה ורוצה לפרוס עליה 
האם מותר , או ניילון להגן מפני החמה או הגשמים

  ?לעשות זאת בשבת

לגבי ספינה שהיו רגילי לית קורות ,  כתב4ע"בשו

ז "ופורסי ע, לצד השנימצד אחד של הספינה 

או ,  שא בקורות אלו יש רוחב טפח,מחצלת לצל

יש פחות  שאי בה רוחב טפח אבל בי קורה לקורה

, לכ נחשב הדבר שיש כבר אה"א, 5משלושה טפחי

שזהו רק תוספת משו , ג מחצלת"ומותר לפרוס ע

טע ההיתר באופ שאי בקורות עצמ [. ל עראיאה

הוא , רוחב טפח אלא שאי בינה שלשה טפחי

, "לבוד"מפני שאנו אומרי בי קורה לקורה די 

  .] יש ש כבר אהללואיכו, שב הדבר כסתוחונ

בדר כלל אי בי קרשי , רגולהכ לנידו שלנו בפ"וא

וממילא מותר לפרוס , הפרגולה אוויר שלשה טפחי

וכ יהיה הדי באופ . ' וכדועל גביה סדי

שמותר לפרוס על גביה , שהקרשי רחבי טפח

. ה פחות משלושה טפחיי אפילו א אי בינסדי
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לשי ,  עריסת תינוקצה לכיסויכ ע"דבר זה הוא ג[

כ "ואח, ל לפני שבת"יסה באופ הנג הער"מוטות ע

  .]ג סדי"בשבת יהיה מותר לפרוס ע

) ברזנט(האם מותר לכסות את הסוכה ביריעת ניילון 
  ?בכדי למנוע כניסת גשמים לתוכה' וכדו

פ שבכיסוי הסוכה בברזנט נעשה לסוכה תועלת "אע

שהרי הסכ אינו ,  שיש עליה כבראחרת מהכיסוי

נט מועיל להג א מועיל אלא להצל מהשמש והברז

מפני שאי איסור לכסות אהל . הדבר מותר, מהגש

פ שהוא עושה לו טיזה תועלת "שכבר קיי אע

  .6 הראשואחרת מהכיסוי

זהר לשי את הברזנט קרוב לסכ שלא יאול יש לה

משו שא יש אוויר . הייהיה אויר של טפח בינ

י הברזנט נעשה אהל "דבר שענחשב ה, טפח ביניה

  .חדש על אותו טפח

ג הרגלים שלו "האם מותר ליתן פלטה של שולחן ע
  ?בשבת

 שרגלי השולחנות ]'באולמות שמחה וכדו[ מצוי

וכשרוצי להעמיד את השולח , מופרדי מהפלטה

כ נותני עליה את "ואח, ישמי קוד את הרגלי

נחשב ויש לדו א אי הדבר , הפלטה של השולח

י נתינת הפלטה הוא מאהיל "שהרי ע, לעשיית אהל

  .על האויר שתחתיו

 בכללי עשיית אהל בשבת בגליו הקודוהנה כתבנו 

ל ישנו "שבדי עשיית אהל עראי שאסרו חז', אות ג

חילוק בא נעשה האהל בשביל האויר שתחתיו או 

אסור אפילו , שא נעשה בשביל האויר שתחתיו. לא

אבל א לא נעשה בשביל . יצותעשיית גג בלא מח

ג כ עושה "בר אסור אלא אדאי ה, האויר שתחתיו

שמותר לית את הפלטה , ז יוצא"ולפי. את המחיצות

שהרי שולח , י בשבתשל השולח על גבי הרגלי

, 7אינו עשוי לשימוש תחתיו אלא לשימוש מעליו

  .אי איסור בזה, וכיו שאי לשולח מחיצות תחתיו
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ג הרגלים שלה " ליתן פלטה של מיטה עהאם מותר

  ?בשבת

פ שיש רגילות להשתמש תחתיה באיכסו "מיטה אע

דברי מאכל אי מניחי תחת (, הנעליי בעת השינה

משו רוח רעה ששורה עליה בעת , המיטה

אמנ כיו שזהו לא , )שישני במיטה מעליה

אלא רק דר אגב , השימוש העיקרי לעשיית האהל

 הז נחשב לאהל שנעש" אי,ת הנעליינותני ש א

  .בשביל השימוש שתחתיו

שמיטה שיש ,  המיטותכ יש לחלק בזה בי סוגי"וא

, ינו שאי לה מחיצות תחתיהידה, לה ארבע רגליי

כ הרי זה דומה לשולח שנעשה בשביל השימוש "א

ואי איסור בזה בעשיית גג לבד בלא , מעליו

ת רחבות אבל באופ שיש למיטה פלטו. מחיצות

או פחות משלושה [משני צידיה המגיעי עד הרצפה 

כ "א, ]"לבוד"טפחי סמו לרצפה שאז יש די 

כשנות את הפלטה על גביה הרי הוא עושה אהל 

ודבר זה אסור א באופ שלא נעשה , ע מחיצות

  .האהל בשביל השימוש תחתיו

שכל מה , שיעשה זאת בשינוי,  לזהעצהאמנ יש 

עשיית אהל עראי זה רק באופ שעושה ל "שאסרו חז

כ נות "והיינו שקוד ש את המחיצות ואח, כדר

אבל מותר לשנות ולעשות קוד את , עליה את הגג

כ לית תחתיו "ואח, י שמחזיק אותו באוויר"הגג ע

  .8את המחיצות

עשיית אהל עראי  שכל איסור זה של ,ויש לדעת

 וקא כשעושה ג את המחיצותוהוא ד, בשבת

אבל א היו המחיצות קיימות מותר לית , בשבת

כ "וכמו שהתירו עשיית הגג ואח. 9עליה את הגג

 שלא אסרו אלא כדר בניית אהל ,המחיצות תחתיו

 ולכ במיטה .כ גג מעליה"דהיינו מחיצות ואח

שעומדת במקומה שכל מה שצרי זה רק לשי עליה 

הדבר , צ ג להזיזה ממקומה"את הפלטה אבל אי

  .היה מותרי
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