æñ

åèù ïîéñ
zaya ld` ipic
`reawe i`xr ld

äîçä ïî ïåâë 1 øáã äæéàî ïâäì åéìò ìéäàîä ââ åðééäã ,ìäà úåùòì øåñà .à
ñøåôù ïåâë ,åéúçú úåöéçî ïéà åìéôàå ,3 øçà øáã äæéàî åà íéîùâä ïî åà
åäåøñà ,4 íéé÷úäì éåùò åðéàù éàøò àåä åìéôàå ,ïéñãðå÷ äòáøà éáâ ìò úìöçî
.5 äðåá úãìåú àåäù òåá÷ ìäà íåùî äøæâ íéîëç
2

äùåìùî úåçôá åùàøì êåîñá åà øùåéá çôè ââ åùàøá ùé íà òôåùî ìäà .á
äèåðäå .íéé÷úäì éåùò àåä íà òåá÷ ìäåà äæ éøä Y çôè áçåø íéçôè
 .1אבל טלית שפורסי& לש& כבוד ,כמו
בשמחת תורה – מותר ,כיו 0שאינו להג0
)בדה"ש סי' קכ סק"א( .ובכלל זה ג& טלית
שפורסי 0על הקטני& בשעת ברכת כהני&
על מנת שלא יביטו בכהני& )ראה שוע"ר
סי' קכח סל"ו( ,כיו 0שאינו מתכוי 0להג.0
וראה לקמ 0בפני&.
 .2כדי לעשות צל )שוע"ר ס"ח .סי' שא
סמ"ח(.
 .3כגו 0מ 0הזבובי& )שוע"ר סי' שא
סמ"ח( או מ 0הרוח )שוע"ר סי' תרמ ס"י(.
כתבו כמה מ 0האחרוני& שאהל העשוי
מרשת שהפרו 9בו מרובה על העומד –
אינו בכלל אהל ,ומותר לפורסו בשבת .א:
לדעת אדה"ז נראה שא& הוא עשוי להג0
מפני הזבובי& אסור.
 .4וכ 0אסור לפתוח מטריה בשבת כיו0
שהיא עשויה להג) 0מפני החמה והגשמי&(,
א; שהיא אהל עראי ,ואפילו א& המטריה
פתוחה מערב שבת – אסור לנושאה בשבת

]משו& אהל או משו& מראית העי[0
)קצוה"ש סי' קכ סי"ג ובדה"ש ש& סקכ"ה.
וראה תהלה לדוד סי' שטו סקט"ז(.
והנה בשוע"ר סי' שיא סי"א כתב "שהתירו
לעשות אהל עראי בשביל צער החי".
ובבדה"ש סי' קכ סק"א כתב שאהל גמור
בודאי אסור אפילו במקו& צער ,ועריסת
התינוק המובא לקמ 0בפני& תוכיח .וכוונת
רבנו להתיר אהל במקו& צער ,יש לומר
באחד משני האופני&  :א( באהל שנעשה
על ידי שאוחזה בידי& )ואי 0בכלל זה
מטריה שאסור לנושאה בשבת אפילו
בשעת צער ,כיו 0שהוא אהל עשוי וגמור
ורק אוחזו בידיו( .ב( שאינו אוחז האוהל
בידיו אלא שפורסו על גבו )כלשו 0רבנו
ש&( ,והוא קל יותר מאוהל האוחזו בידיי&,
שאסור אפילו במקו& צער.
וראה עוד בשוע"ר סי' שיב סט"ו שאסור
לעשות אהל עראי ג& במקו& כבוד הבריות.
 .5שוע"ר ס"א.
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çñ

ïéðá øúåñ åîë ,øúåñ íåùî áééç Y å÷øôîäå .äðåá íåùî áééç Y úáùá åúåà
.6 øåîâ
áçåø åùàøì êåîñ íéçôè äùåìùî úåçôá àìå çôè ââ åùàøá ïéà íà ìáà .â
ïéá ,íéøôåñ éøáãî øåñà ìáà .øåèô Y úáùá äìéçúá åúåà äùåòä Y çôè
.7 ììë íåé÷ì éåùò åðéà åìéôà ,å÷øôì ïéá åúåèðì
ïàëî èåîä ìò äéåìú äééöçù åðééäã ,èåîä ìò äúåà ïéìôåëù úéìè ,êëéôì
Y äéúååö÷ éúù ïéá íù ïùéå ñðëðå õøàì ïéòéâî äéúåö÷ éðùå ,ïàëî äééöçå
íéçôè äùìùî úåçôá àìå çôè ââ äì ïéàù óà ,úáùá äìçúá äúåìúì øåñà
. 8 çôè áçø äùàøì êåîñ
ïéãñ ñåøôì øúåî êëéôì] .9 ììë ìäà éåø÷ åðéà Y çôè ììç åì ïéàù ìäà ìë .ã
äáåâ ïéàù ïåéë ,ììë ìäà ïàë ïéàù éôì ,10 áåè íåéá åà úáùá êëñ éáâ ìò
.[11 åéúçúù êëñì ïéãñä ïéá çôè
devn mewna

äùòé àì íàù ïééðòá àåä åà åìéôà ,úáùá êëñä úçú ïéãñ ñåøôì øåñà] .ä
,12 úáù ìéìá úåøðä úà äáëéù çåøä úîçî äëåñá ììë ìåëàì ìëåé àì êë
.[13 íäéøáã ìù åìéôà øåñéà íåù äçåã äëåñ úåöî ïéàù éôì
i`xr ld`l ztqez

éåùò éàøò ìäàä äéä íà ìáà ,úáùá äìéçúá ìäà úåùòì àìà åøñà àì .å
äñåøô úìöçîä äúéä íà ïåâë ,úáùá åéìò ó éñåäì øúåî Y íåé ãåòáî
,úåàìöçî ãåò åéìò ó éñåäìå øçîì äìåë äñøåôì øúåî ¯ 14 çôè éãë íåé ãåòáî
. שוע"ר סי' תרמ ס"י.11
 ברור לו שא& לא יפרוס0 אבל א& אי.12
 לא יוכל לאכול בסוכה – אפילו0ש& סדי
 )שוע"ר: תחת הסכ0בחול אסור לפרוס סדי
.(&ש
 וראה ג& שוע"ר סי' תקפו.& שוע"ר ש.13
.סכ"ב
 שזהו שיעור להיות נקראה אהל.14
. וראה שוע"ר סי' תקב ס"ה.()שוע"ר ס"ב

. שוע"ר סט"ו.6
.& שוע"ר ש.7
. שוע"ר סט"ז.8
. שוע"ר סי"ט.9
 לא0 שא& לא יעשה כ0 א& הוא בעניי.10
 ברור לו0 אבל א& אי,יוכל לאכול בסוכה
 לא יוכל לאכול0שא& לא יפרוס ש& סדי
&בסוכה – אפילו בחול אסור לפרוס ש
.( )שוע"ר סי' תרמ ס"י0סדי

èñ

åèù ïîéñ

úåöéçî ìò ñåøôì åìéôàå .ìåîúàî éåùòä çôè ìäàì úôñåú àìà åðéà ìåëäù
.15 äæ ïéðòá øúåî
äéäéù êéøöå ,äúëéøë ìåâéò éáåò åðééäã ,äëåøëä ïî õåç àåä ,åøîàù çôè .æ
.16 ììë ìäàë äàøð åðéà ìåâéòä áéáñù éðôî ,ìäàì ñåøô çôè éãë äðîî àöåé
ìáà ,úôñåúä úà øåúñì øúåî Y íåé ãåòáî éåùòä çôè ìäà ìò ó éñåîùë .ç
.17 ìåîúàî éåùòä ìäàä úà àì
,íéáåáæä éðôî ïâäì ïéãñ íäéìò ïéñøåôå íé÷åùç äéìò ùéù ÷åðéúä úñéøò .è
ïéãñ íäéìò ñåøôì øúåî Y íäî ãçàá åìéôà çôè íé÷åùçä áçåøá ùé íà
.íåé ãåòáî éåùòä éòøà ìäà ìò ó éñåî àìà åðéàù ,úáùá
äùìùî úåçôá äæì äæ íéëåîñ íä íà çôè áçåø íäî ãçà íåùá ïéà åìéôàå
øúåîå ,ãåáìë àåä íéçôè äùìùî úåçô ìëù ,ìäà íéáåùç íä éøä Y íéçôè
. 18 øåñà ¯ åàì íàå .úáùá ïéãñ íäéìò ñåøôì
êë åòá÷ì ììë êøã ïéàù ïéðòá àåäùë àìà éàøò ìäà ìò ó éñåäì åìé÷ä àì .é
òåá÷ì ììë êøã ïéàù ,ïéñéãðå÷ éáâ ìò úìöçî úñéøô ïåâë ,éåèð àåäù åîë
ìäà úééèð êøãë äéåèð àéä íà ìáà .úáùá äñåøô àéäù åîë êë íù úìöçîä
åîë êë äòåá÷ àäúù äéìò êìîé àîù ,íåìë íéîëç äá åìé÷ä àì Y òåá÷
.19 òåá÷ ìäà ó éñåäù àöîðå ,äéåèð àéäù
raw ld`l ztqez

íù øåù÷ åðéàù éô ìò óà ìåèìèá øúåîä ÷÷ôá ÷å÷ôì øúåî ââáù äáåøà .àé
äæá äùåò åðéàù éðôî Y úáùá ìäà úééùò íåùî äæá ïéàå ,úáù áøòî
 ראה בדה"ש סי' קכ. סט"ז0 שוע"ר כא.17
סקי"ז שמדייק בדברי אדה"ז שרק תוספת
 אבל אהל העשוי מערב,אהל מותר לסתור
שבת – אסור לסותרו בשבת א; א& מניח
 אבל בשו"ת אבני נזר סי' ריא.טפח פרוס
אות לד מתיר בפשיטות לסתור א; את
.האהל עצמו א& משאיר טפח פרוס
. ע"פ שוע"ר ס"ח.18
. שוע"ר סי"ז.19

.בדה"ש סי' קכ סק"ב
 או שמשיה0 גגו0 ולכ. שוע"ר ס"ב.15
,שמחוברת לעגלת ילדי& – אסור לפותחה
 מניחה בערב שבת פתוח0אלא א& כ
 כשמקפלה לא יקפל0 וכ,כשיעור טפח
לגמרי אלא יניחה פרוס כשיעור טפח )ע"פ
 וטפח היינו מלבד.(בדה"ש סי' קכ סק"ח
. סעי; שלאח"ז0 כדלקמ,מקו& הכריכה
. שוע"ר ס"ב.16
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ò

àéäù äáøä íéé÷úäì äéåùò äðéàù àéä éàøò åæ äôñåäå ,ìäàì úôñåú àìà
íéúéòì àìà øéãú çúôéäì éåùò äæ ÷÷ô ïéà íà ìáà .øéãú çúôéäì äéåùò
.20 ìúåëá òåá÷ä ïéðá ó éñåîë àåäù éðôî ,÷å÷ôì øåñà Y úå÷åçø
lid`dl ieyr epi`y i`xr ld`

ïéåëúî ïë íà àìà åúééùòá øåñéà ïéà ¯ åéúçú úåðôã åì ïéàù] éàøò ââ ìë .áé
ùîúùäì éãë àìà ìäà úééùòì åá ïéåëúî åðéàù[ë ìáà ,21 ìäà úééùòì åá
êëá ïéà Y ïçìùä éìâø ìò ïçìåùä óã íéùîù ïåâë ,åôåâá ùéîùú äæéà åá
.22 íåìë
äá çéðäìå íéìâøä ãéîòäì øúåî Y íéìâø àìà úåöéçî äì ïéàù äèî ïëå
.23 íéîëç åäåøñà àì Y ìäà úééùòì ïéåëúî åðéàù äæë éàøò ìäàù éðôî ,ùø÷ä
øåñàå ,ìäàì äîåã äæ éøä Y 24 äæ ââ úçú éàøò úåöéçî íâ ãéîòî íàå .âé
ïéà æàù ,25 éåðéù êøã äèîì äìòîìî àìà ,äìòîì äèîìî åëøãë åúåùòì
.26 ìäà úééùòì äîåã äæ
úåöéçî òáøà äì ïéà åìéôàå] ,äáéúä éðôãë ïä äìù íééìâøäù äèî ,êëéôì .ãé
íéùø÷ä çéðéå äìéçúá íééìâøä úà ãéîòé àì Y [27 åæ ãâðë åæ íéúù àìà
íééìâøä íéùé êë øçàå øéååàá äìçú íéùø÷ä æåçàé àìà ,ìåçá ïëøãë íäéìò
.28 íäéúçú
& מגיעות בפחות מג' טפחי0 וא& ה.24
0 ראה שוע"ר סו; סי"א שמציי,9 לאר:סמו
.& ובסי' תקב לא כתב מזה כלו,לסי' תקב
אבל מהמבואר בסי' רמח קו"א סוסק"ב
.נראה שדינו כלבוד
 לבנות מלמעלה למטה: דר0 שאי.25
.()שוע"ר ס"ט
. שוע"ר ס"ט.26
. שוע"ר סי"א.27
0 המדובר כא. ע"פ שוע"ר ס"ט.28
& אבל א,0 עשויות עדיי0במחיצות שאינ
המחיצות עשויות כבר – מותר להניח
:עליה& את הקרש של המיטה )א; א& צרי
.& בפני0 כדלקמ,(לאויר שתחתיו

; ואסור להוסי. שוע"ר סי' שיג ס"א.20
& וא.(בשבת תוספת קבע )שוע"ר סוס"ה
&לפתח שבגג יש צירי& שסוגר ופותח בה
 ומותר לסגרו,– הרי הוא כפתח גמור
0 בזה משו& איסור סתירה ובני0 ואי,בשבת
.()שוע"ר סי' תרכו ס"כ
& וראה ג. שוע"ר סי' שא סוסמ"ח.21
.שוע"ר סי"א
. שוע"ר ס"ט.22
 מותר לפתוח כסא0 וכ. שוע"ר סי"א.23
 עגלת, מתקפל0 שלח, מטה מתקפלת,נוח
 א& כי.תינוק מתקפלת וכל כיוצא בזה
 שאת אלו מותר לפותח& א; א& יש0יצויי
.& בפני0 כדלקמ,&מחיצות תחתיה

àò
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àåäù ìäàì äîåã äæ éøäù ïäéðéáù øéåàì êéøöùë ?íéøåîà íéøáã äîá] .åè
òéðöäì ìåëéù ,äéúçúù øéåàá êøåö åì ùé äèî ïåâë] ,åéúçúù øéåàì êéøö
ììë äîåã åðéà Y ïäéðéáù øéåàì êéøö ïéà íà ìáà ,[29 äáéúá åîë åéöôç íù
.äðåúçúä éáâ ìò äðåéìòä øãñì øúåîå ,ìäà úééùòì
õøàì úåòéâî úåðôã íäì ùéù óà åéìâø éáâ ìò ïçìùä óã øãñì øúåî ïëìå
.[30 ïäéðéáù øéåàì êéøö ïéàù ïåéë ,úåçåø òáøàî
äùòðù óà ïäéáâ ìò ãçàå ïàëî ãçàå ïàëî ãçà øôñ çéðäì øúåî ïëå .æè
.31 íäéðéáù øéåàì ììë êéøö ïéàå ìéàåä Y ìäàì äîåã åðéàå ,çôè ììç ïäéðéá
úåöéçî ãéîòîùë àìà ìäà úééùòì åá ïéåëúî åðéàù éàøò ââ åøñà àì .æé
åá øåñàì ïéà Y íåé ãåòáî úåéåùò øáë úåöéçîä íà ìáà ,úáùá åéúçú
.32 ìäà íåùî
ïäá òåá÷ øáë ââä äéä íà ,ìäà úééùòì åá ïéåëúî åðéàù éàøò ââ ìë .çé
,úáùá ïãéîòäìå ïèùåôì øúåî Y íéçðåîå íéìôëð åéäù àìà íåé ãåòáî
ïéøâåñ åúåà ïéøéñîùëå åúåà ïéçúåô åéìò áùéì íéöåøùë ,íé÷øô éåùòä àñë ïåâë
åðéàù éðôî ,åéúçú úåöéçî ùé íà óà úáùá äìéçúëì åçúôì øúåî Y åúåà
ââä øáë íä íéãîåòå íééåùò éøäù ,íåìë äùåò åðéàù ïåéë ,ìäà úééùòì äîåã
.íäéìò áùéì úáùá ïçúåîù àìà ,íåé ãåòáî úåöéçîä íò
åéìò ïéçéðîù ìúåëá òåá÷ä óã ïëå ,33 ä÷ìñìå äôåçä ãéîòäì øúåî äæ íòèîå
.34 úåöéçî ïäì ùé íà óà ,íéøôñ
 שדומה לעשיית0 כיו,&לכסותה בבגדי
: אבל כל כיסוי הכלי& המיועדי& לכ.אהל
&< מותר לכסות בה& א; הכלי& הרחבי
& – אינ: מתוקנות לכ0 הואיל וה,ביותר
.(&נראי& כאהל )שוע"ר ש
 המדובר בחופה העשויה לכבוד ולא.33
להאהיל ]וכמבואר בתחילת הסעי; "שאינו
 אינה דומה0 ולכ,[" בו לעשיית אהל0מתכוי
למטריה שלנו האסורה ג& כשהיא פתוחה
 מפני0מערב שבת מפני שמטרתה להג
.(הגשמי& )בדה"ש סי' קכ סקט"ז
, לה& מחיצות0 שא& אי. שוע"ר סי"ג.34

. שוע"ר סי' שטו סוסי"ב.29
& שא0 ומזה מוב. שוע"ר סי' תקב ס"ו.30
& ג,0משתמש באויר שתחת ד; השלח
. לשנות: צרי0בשלח
. שוע"ר סי"ב.31
 מותר להניח קדרה0 ולכ. שוע"ר סי"ט.32
 בה משו& אהל0על פי הכירה בשבת ואי
 הואיל ודופני הכירה,על חלל הכירה
& ומטע.&עשויות ועומדות כבר מבעוד יו
,&זה מותר לכסות קדרה מגולה בבגדי
ובלבד שלא יהא הכלי רחב יותר מדי
 שאז אסור,(&)כרוחב פי החביות שבימיה

úáù úåëàìî øåöé÷

áò
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äöéçîä úà äùåò íà åìéôàå .úáùá äìéçúëì éàøò úåöéçî úåùòì øúåî .èé
äùåò íà ïëå .35 êë ìéáùá ìäàë äðéà Y äðéöä ïî åà äîçä ïî ïâäì éãë
.36 çåøä ïúåà äáëé àìù úåøðä ìéáùá äúåà
áùåé àäé àìù àîìòá úåòéðöì úåöéçî úåùòì øúåîù øîåì êéøö ïéàå .ë
íéùðà ïéá ÷éñôäì äùøãä úòùá ïéùåòù äöéçî ïåâë åà ,äìåâî íå÷îá
.37 äæá àöåéë ìëå ,íéùðì
åà ,39 ìåèìè øéúäì åà ,38 äëåñ øéúäì éãë äöéçîä úà äùåò íà ìáà .àë
éðôá íéçôè äøùò ääåáâ äöéçî äùåòù ïåâë ,øåñéà øàù øéúäì
41 åéëøö íù úåùòì éãë åà ,øãç åúåàá åúèî ùîùì øúåî äéäéù éãë 40 íéøôñä
àéä Y úøúî äöéçîäù íå÷î ìëáù éôì ,úáùá äìçúá äúåùòì øåñà ¯
åúåà äùåò àéä Y ìåèìè øåñéà úøúîùë ïåâë ,äîöò éðôá úåùø íù ú÷ìåç
øãçá ïëå ,åìöàù úéìîøë åà íéáøä úåùøî åúåà ú÷ìåçå ãéçéä úåùø íå÷î
íîöò éðôá úåùøá íä íéøôñä ,úåéåùø éúùì åúåà ú÷ìåç àéä íéøôñä åáù
éãë äúåà äùåò àåäù ïåéëå ,åîöò éðôá úåùøá åéëøö äùåòå ùîùî àåäå
.42 ìäà äùåòë äæ éøä Y äîöò éðôá úåùø ÷åìçúù
äìéçúá äúåùòì øúåî Y äîöò éðôá úåùø ÷ìçúù åì êéøö ïéà íà ìáà .áë
éãë øðä øåà éðôá äöéçî äìåúù ïåâë ,øåñéà úøúî àéä íà óà úáùá
.43 úåéåùø ÷åìéçì ïàë êéøö ïéàù ,åúèî ùîùì øúåî äéäéù
 ליזהר: צרי,שא; כשחולקת רשות לעצמה
," ערות דבר:לכסותה משו& "לא יראה ב
 במחיצה0 לומר שמדובר כא:ולפי זה צרי
.&שלא רואי& דרכה את הספרי
 כתבי הקודש0 האיסור הוא בזיו.41
 משו& "ולא יראה,()שוע"ר סי' מה בסופו
.( ערות דבר" )שוע"ר סי' מ ס"ה:ב
 וכל מחיצה שחולקת. שוע"ר ס"ג.42
: כש& שאסור לעשותה בשבת – כ,רשות
אסור לסותרה בשבת מדברי סופרי& )ראה
.(שוע"ר סי' שעב סכ"ב
. שוע"ר ס"ג.43

מותר להעמיד& ג& כשאינ& קבועות מערב
.(&שבת )בדה"ש ש
0 "שאי: ראה ג& שוע"ר סי' תרמ ס"י.35
."במחיצה משו& אהל
 וראה ג& שוע"ר סי' תרמ. שוע"ר ס"ג.36
 כדלעיל, בזה משו& גר& הבערה0 ואי.&ש
.סי' רעז ס"ב
. שוע"ר ס"ג.37
. כמבואר בשו"ע סי' תרל.38
 המבואר בשוע"ר סי' שסב: על דר.39
.סעי' ה<ז
, וראה שוע"ר סי' מ ס"ה בנוגע למזוזה.40
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åèù ïîéñ

ïàë ïéà éøäù ,íééåñéë éðù íéãâáá íéøôñä úåñëì øúåîù øîåì êéøö ïéàå
.44 ììë äöéçî
úåùòì àìà øåñéà ïéà Y úåùø ÷ìçì äöéçî úåùòì äöåøù íå÷î ìë .âë
äìòîìî ïéá çôè øåòéùë íåé ãåòáî äéåùò äúééä íà ìáà ,úáùá äìéçúá
.45 úøúåî éàøò ìäà úôñåúù ,úáùá äéìò ó éñåäì øúåî Y ãöä ïî ïéáå äèîì
åìéôà ,ïééðò ìëá øåñà Y äòåá÷ äöéçî ìáà ,éàøò úåöéçîá äæ ìëå .ãë
.46 ïééðò ìëá øåñà Y òåá÷ úôñåú äéìò ó éñåäì åìéôàå .àîìòá úåòéðöì
ïééåùò ïðéàù ïåéë ,éåðì íéøéåöîä íéðéãñ úáùá úåìúì øúåî íå÷î ìëîå .äë
.47 äöéçîì íù
úåòéá÷á íù éåìú àåäù éô ìò óà úìã íå÷îá çúôä éðôì ïéìåúù ïåìéåä .åë
áëòî åðéà íâå äéåöî çåøá ãðå òð àåäù ïåéë ,úáùá åúåìúì øúåî Y
ïéàå ,éàøò úöéçî àìà äòåá÷ äöéçî àø÷ð åðéà Y íù êøã íéáùå íéøáåòì
.48 øåñéà äá
ïéà íà åìéôà úáùá íù åúåìúì øúåî Y ùãå÷ä ïåøà éðôìù úëåøôä ïëå .æë
àåä éàøò úöéçîù éðôî ,ïåøàì úéòéáø äöéçî àéä úëåøôäå ïåøàì úìã
.49 úåòéðöì àìà éåùò åðéàå
äì ïéàù úìãá åìéôà åìòðì øúåî Y øéãú äàéöéå äñéðëì éåùòä çúô .çë
äöéçî äúìéòðá äùåò åðéà Y øéãú çúôäì äéåùòù ïåéëù éôì ,øéö øëéä
.50 éàøò àìà äòåá÷
raek zyiag

,äîçä éðôî ïâäì íéðôä ìò ìö úåùòì éãë ùàøä ìò ïéîéùîù ìåãâ òáåë .èë
Y ãáìá åéðô ãâðë åìéôà çôè ìò çôè åùàøî ïìäì èùôúî àåä íà
–  גדול0 א& הוא וילו: לפיכ.בגג טפח
 אותו שני& שיכולי& לתלותו כולו0תולי
 אבל אחד – אסור,כאחד שלא יתקפל
.()שוע"ר ס"ז
. שוע"ר ס"ז.49
. שוע"ר סי' שיג ס"י.50

. שוע"ר ס"ד.44
. שוע"ר ס"ה.45
. שוע"ר ס"ו.46
. שוע"ר ס"ז.47
0 ובלבד שיזהר בשעה שתולה הוילו.48
 שנמצא עושה אהל,שלא יכפל לרחבו טפח

úáù úåëàìî øåöé÷
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.51 ìäà úééùò øåñéà íåùî ,úáùá åùáìì øåñà
,äèîì óôëð åðéàù ÷æçå äù÷ àåä èùôúîä çôèäùë ?íéøåîà íéøáã äîá .ì
óôëð àäéù øéîçäì áåèå .øúåîå åéìò ìäà íù ïéà Y äèîì óôëð íà ìáà
.íåìë êëá ïéà Y åãéá äååùá åãéîòîå åäéáâî íà óà æàå ,åéìàî äèîì ùîî
.52 åùàøî ïìäì äáøä èìåáù éô ìò óà åùàø ìò úéìèä ñåøôì øúåî êëéôì
,ìäà úééùò íåùî ïàë åøæâ àìù íéøáåñù ,ïééðò ìëá éøîâì íéøéúî ùéå .àì
ïéåëúî àåä íà óà ì÷äì åâäðù úåîå÷îáå .äùéáì êøã äùòðå ìéàåä
.53 åëîñéù äî ìò íäì ùé éë ,íãéá úåçîì ïéà Y ìäàì
êëá ïéà Y åáéáñ ìäà äùòð àìéîîå åùàø úåñëì àìà ïéåëúî åðéà íàå .áì
øééð åëåúá ùé íà óà ãáì ìù ìåãâ òáåë ùåáìì øúåî êëéôì ,54 íåìë
àìà ìäàì ïéåëúî åðéàù ïååéë ,äååùá ãîåòå øúåéá äù÷úî êë éãé ìòù äù÷
.55 åùàø úåñëì
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0 מתכוי0 איסור בעשייתו אלא א& כ0– אי
 וכדלעיל,(&בו לעשיית אהל )שוע"ר ש
.&בפני
 ומטע& זה. שוע"ר סי' שא סמ"ט.55
&מותר ללבוש מגבעות שיש לה& שוליי
 שכוונתו ללבישה0 כיו,רחבות טפח ויותר
. ופשוט.בלבד

. שוע"ר סי' שא סמ"ח.51
 והיינו א; א& מכסה ראשו.& שוע"ר ש.52
 מפני הגשמי& או0בטליתו בשביל להג
 כי שלא לש& הגנה מותר לפרוס,השמש
 כדלעיל בהערה בתחילת,טלית על הראש
.0הסימ
. שוע"ר ש& סמ"ט.53
 לו דפנות תחתיו0 לפי שכל אהל שאי.54

