
  '?י ספרים וכדו"האם מותר לעשות צורה של אהל ע

שלא אסרו אלא , ישנו כלל באיסור עשיית אהל ארעי

, באופ שיש איזה שימוש בחלל שנוצר תחת האהל

פ שלא נעשה האהל בשביל "וכגו מיטה שאע

ויר וסו סו הרי יש לו תועלת בא, השימוש תחתיה

וכ אסור . 1זה לשי ש את נעליו בעת השינה

לשי חבית יי מכא וחבית יי מכא וחבית על 

, כיו שיש לו תועלת בחלל שבי החביות, גביה

  . 2שיכנס אוויר ויאוורר את החביות

, אבל לית ספר מכא וספר מכא וספר על גביה

  .משו שאי צרי כלל את החלל שנוצר, אי איסור

אבל א עושה , רק שתי מחיצותז כשעושה "כ, אול

חלל לאסור א באופ שאי צרי , מחיצות ארבע

ו יבגיל(וכגו שולח שכתבנו לעיל . שתחתיו כלל

י יג הרגל"שמותר לשי את הפלטה ע) הקוד

פ יש לו רק "ז רק א אי לו מחיצות או עכ"כ, בשבת

 מחיצות לשולח ארבעיש  אבל א ,שתי מחיצות

,  והטע.3אסור לשי את הפלטה על גביה בשבת

שכשעושה ארבע מחיצות וגג יש כא חשיבות משו 

  .כשאינו צרי לאוויר שתחתיו' אהל אפי

  ?האם מותר לכסות כלי גדול בשבת

) על גלגלי(אמבטיות גדולות ', מצוי במוסדות וכדו

 יש '  אוכל או כלי וכדולאכסושמשתמשי בה 

                                           
 .ב"ק כ"ב ס"מ 1
 .ט"ק כ"ב ס"מ 2

3 , ז"ש שמביא שיש חולקי ע"ועי. ז"ב בש הט"ק כ"ב ס"מ 
א מסיק ,  מחיצותהכשיש לו ארבע' ומתירי בשולח אפי

י  "ולעשות זאת בשינוי ע, ז"שנכו בודאי לחוש לדברי הט
.כ יכניס את המחיצות תחתיה"שיחזיק את הפלטה באוויר ואח  

שאסור , 4ע"כתב השוכמו ש, להיזהר מלכסות

.  משו איסור עשיית אהל,לשטוח בגד על פי החבית

אבל א משאיר , ודווקא בא מכסה את כולה אסור

  .טפח מגולה לא אסרו בכיסוי זה משו עשיית אהל

, וכל זה רק א יש חלל טפח על טפח תחת הכיסוי

אבל א בי תכולת האמבטיה לכסויה אי חלל 

  .5אי בזה משו איסור עשיית אהל, טפח

  "קושר"שיטות הפוסקים במלאכת 

 מקשה סתירה בי שלשה 6הגמרא במסכת שבת

התיר רצועת מנעל וסנדל : שבאחת כתוב, ברייתות

היינו ( ובאחת כתוב שפטור אבל אסור, חייב חטאת

ומתרצת . ובאחת כתוב שמותר לכתחילה, )מדרבנ

שהברייתא האוסרת מ התורה מדברת ', הגמ

והברייתא האוסרת רק מדרבנ מדברת , בדאושכפי

והברייתא שמתירה , )הלומדי תורה( במנעל דרבנ

  .מלכתחילה מדברת במנעל של בני מחוזא

 נחלקו ,מנעלי הללוהובביאור החילוק בי סוגי 

  .7" והרמב"ש ע הרי"י והרא"רש

  ש"י והרא"שיטת רש

 זהו הקשר שעושה הסנדלר בשעה  בדאושכפי

וקשר זה , שתוחב את רצועת הנעל בתו הסוליא

וקשר כזה , "קשר של קיימא "– נעשה לקיו תמיד

  . אסור לעשותו מ התורה

                                           
 .ג"סעי י 4
 .ש 5
 .א"ב ע"ד קי 6
 .'ת שבת הלכה אמהלכו' פרק י 7

 34'  מסגליו



את " רבנ" זהו הקשר שקושרי בו  ומנעל מדרבנ

וה היו רגילי לקשור . מנעליה סביב הרגלי

כדי שיוכלו ללבוש ולהסיר , קשר זה בצורה רופפת

אמנ , המנעל בלי לסגור ולפתוח בכל פעאת 

,  היו מתירי את הקשרטכשהיו הולכי בטי

כדי , וקושרי את המנעל לרגליה בצורה חזקה

והקשר .  ותיפול מהרגלשלא תיתפס הנעל בבו

משו , כ אסור לעשותו מדרבנ"שה עושי בד

א ,  אותו לזמ יותר ארושהרגילות היא שעושי

האסור מ התורה שהרי  אינו נחשב לקשר של קיימא

  .סו סו מתירי את הקשר לאחר זמ

 זהו מנעל של בני אותו מקו  מנעל של בני מחוזא

ב ומקפידי על שה היו רחבי לב" מחוזא"ששמו 

ומשו כ היו , לבושיה ובגדיה שיהיו מכווני

רגילי בכל יו כשלובשי את הנעל לקושרו היטב 

 .וכשרוצי להסירו היו מתירי את הקשר, לרגליה

וקשר זה הוא מותר לכתחילה מפני שאינו של קיימא 

  .כלל

  ם"שיטת הריף והרמב

  סוברי שבכדי לאסור את הקשר מ"הרי והרמב

כמו " קשר של קיימא"התורה אי מספיק רק שיהיה 

". אומ"אלא צרי א שיהיה קשר , י"שפירש רש

, י"ובדאושכפי היינו קשר של קיימא כמו שפירש רש

 "ומנעל דרבנ סוברי הרי. וג הוא קשר אומ

כ קשר של קיימא שאינו עשוי " שהוא ג"והרמב

וא אבל אינו אסור אלא מדרבנ מפני שה, להתיר

וכ הדי בקשר אומ אבל אינו של  (."הדיוט"קשר 

 ומנעל של בני מחוזא .)קיימא שאסור רק מדרבנ

מותר לכתחילה מפני שאינו קשר של קיימא וג 

  .אינו קשר אומ

 ש הכל תלוי באור"י והרא" לשיטת  רש:יצורובק

 תלוי ג " והרמב"ולשיטת הרי. הזמ של הקשר

עשה הדיוט או מעשה מבאור הזמ וג א הוא 

  .אומ

 מה הדי קשר "ונחלקו הפוסקי לשיטת הרמב

דהיינו שנעשה לזמ ארו אלא שעתיד [בינוני 

)] י מנעל דרבנ"כמו שפירש רש(להתירו לאחר זמ 

 הסוברי שאסור 8 שיש פוסקי.ואינו מעשה אומ

 ועוד 9ב"אבל המ. לעשותו שזה נחשב כשל קיימא

חשב כאינו של קיימא וכיו  סוברי שזה נ10פוסקי

  . שהוא ג מעשה הדיוט הרי הוא מותר

   :להלכה

ש וג "י והרא"כתבו הפוסקי שיש להחמיר ג כרש

אי לקשור קשר אומ , ומשו כ. " והרמב"כהרי

וכ אסור לקשור קשר , אפילו כשלא נעשה לקיימא

  .הדיוט כשנעשה לזמ בינוני

                                           
', ק א"ז ס"ז סימ שי"ט,  במסכת שבת"בורי על הרישלטי הג 8

  .'ז סעי ב"שולח ערו הרב סימ שי
 ..ה שאינו של קיימא" ובביאור הלכה ד',ק ה"ס 9

  .ד"ק י"ש ס"ומחה', ק ג"א ס"ג  א"הפמ 10
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 מותר לכל השיטות


