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 מיטריה הילכתית לשבת קודש  – מגן השבת
 : אושר על ידי במקום שיש ערוב " מגן השבת"פתרון 

 הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו שליט"א

 הרב אייל קרים שליט"אצה"ל, הרב הראשי ל

מראשי מערכת  אב"ד בד"ץ איגוד הרבנים דארצות הברית וקנדה, –אריה רלב"ג  ה"גהר

   בד"ץ עגונות דאמשטרדם, מלפנים אב"ד דאמשטרדם. ,Kמשולש  הכשרות

 גאב"ד בד"ץ שערי שלום. בעל שו"ת בריתי שלום י' חלקים.  – פיראש  פנחס ה"גהר

רב ראשי ואב"ד כרבה הראשי של דיסלדורף שבגרמניה, דיין  – הרה"ג רפאל אייפרס

ובבית הדין   ,בגרמניה ()ועידת הרבנים האורתודוקסים דמדינת אשכנז ORDבביתהדין של ה

איגוד הקהילות היהודיות בהולנד . כיהן כרב של   EBD (European Beth Din)האירופי 

(NIK .) כבוד של ועידת רבני אירופה. בעל שו"ת "ושב ורפא", ח' חלקים.  חבר 

לשעבר, כיהן   ז'נבה קהילת "מחזיקי הדת" בעיר ראב"ד – אברהם יפה שלזינגר ה"גהר

שו"ת בעל , ירושליםכיום רב קהילת "בצל החכמה" ב ,מרכז רבני אירופה כחבר נשיאות

 ". באר שרים"

 אב"ד למדינת אוסטריה, רב ראשי ספרדי של וינה.  – יעקב חוטובלי ה"גהר

 רב ראשי אשכנזי של וינה. - ירון אנגלמאייר ה"גהר

 מצרים  -ולפנים רב ראשי באלכסנדריה , רב ראשי דק״ק ליוורנו - אברהם דיין ה"גהר

 מחבר הספרים: מי מנוחות, נוה שלום ועוד , סגן ומ״מ רב ראשי ויניציאה

 רב ראשי של ברצלונה וקלטלוניא. - ה"ג מאיר שמעון בר חןהר

  ארגון, הקים והיה יו"ר כרבה הראשי של מינכןשימש אב"ד ברלין,  – יצחק ארנברג ה"גהר

 ORD חבר הוועדה המתמדת של ועידת רבני  , ועידת הרבנים האורתודוקסית של גרמניה

 . אירופה, ונשיא ישיבת "הרי יהודה"

 רבה של ציריך. – ה"ג נועם הרטיגהר

 . האורתודוקסיים בגרמניהיו"ר ועידת הרבנים , פרנקפורט של רבה -  אביחי אפלה"ג הר

נחלת  בה של שכונתרבארץ ישראל, ו  חב"ד כל  גאב"ד   - ירוסלבסקי היצחק יהוד ה"גהר

  .קריית מלאכי ב הר חב"ד

https://www.hamichlol.org.il/%D7%96%27%D7%A0%D7%91%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99#%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99#%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%97%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99


ראש בית הוראה ואב"ד "באר מרים" ו "אוהל מועד". מחבר שו"תים   –ה"ג חנן אפללו הר

  רופא אומן, ועוד. אשר חנן, באר מרים,

 מרוקו.זקן רבני , הראשי של כפר סבארבה – אברהם שלוש ה"גהר

 ,מרכז שפירא ונשיא מוסדותיה, רב היישוב ישיבת אור עציון ראש כ  - חיים דרוקמן ה"גהר

. בני עקיבא  וחבר ההנהלה הארצית של תנועת ואולפנות בני עקיבא מרכז ישיבות  יושב ראש

 . משרד ראש הממשלהב גיורכיהן כראש מערך ה  

ר"מ והפוסק של ישיבת מרכז הרב, לשעבר רב שיכונים א,ב,ג בבני  –יהושע מגנס  ה"גהר

 ברק.

המכון הגבוה להוראת  " – מכון צורבא מרבנן ראשו מייסד – בן ציון משה אלגאזי ה"גהר

 פקמ"ר, אב בית דין לממונות. ראש מדור הלכה ב, ישיבת רמת גן ראש ",ההלכה

קריית ב  'אור חברון'ראש ישיבת  ,גתקרית רבה הראשי של   -שלמה בן חמו  ה"גהר

 ונשיא כולל 'צבי ישראל' בקריית גת  ארבע 

, לשעבר מכון העם והמדינהרבה הראשי של מזכרת בתיה, ראש  – אפרים זלמנוביץ ה"גהר

"חברה והלכה: בירור בעיות חברה  הספרים סדרת מחבר . פרנקפורטרב ראשי ואב בית הדין ב

 "לאור ההלכה 

רבה הראשי של אפרת, מייסד, נשיא בדימוס, וראש ישיבת אור   – ה"ג שלמה ריסקיןהר

 תורה סטון.

 . טבריה –אב"ד צפת  – חיים בזק ה"גהר

 . רב קהילת נופי אביבו  אב"ד לדיני ממונות - אליעזר שנקולבסקי ה"גהר

, "ה הרפואה כהלכ", "אנציקלופדיה הלכתית רפואית"מחבר  – אברהם שטיינברג ה"גהר

עורך ראשי של " ,האנציקלופדיה התלמודית"" ויד הרב הרצוג" מנכ"ל "ספר אסיא", 

  .ספרות תורניתל פרס ישראל חתן .המיקרופדיה התלמודית

ראש בית המדרש בית  ,מכון הארי פישלראש כולל ההלכה ב  - יעקב ורהפטיג ה"גהר

ומשמש כרבה של קהילת נוה   גיורדיין בביה"ד ל ,הר נוףבבית דין לממונות ב  אב"ד ,אריאל

 .ירושליםב הר נוף תנוף בשכונ

 חבר ההנהגה הרבנית שלאב"ד ,  ,המועצה האזורית שומרון רב – אליקים לבנון ה"גהר

 .ישיבת ברכת יוסף וראש, נשיא "כושרות"  "חותם "

 רב הישוב וראש ישיבת עתניאל. – רא"ם הכהן ה"גהר

 . ודיין בבית דין לגיור, ד לממונות "אב,  רב הישוב אלון שבות לשעבר  – גדעון פרל ה"גהר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%90_%D7%9E%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%A9%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A0%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A0%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9D_(%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3


 . וראש בית הוראה בית מדרש ראש, ולגיור ד לממונות" אב - בניהו ברונר ה"גהר

 . , רב הישוב עופרהמכון משפטי ארץ ראש -אבי גיסר  ה"גהר

 "טללי שבת, מחבר ספר "הר עציון ראשי ישיבתמ– ברוך גיגי ה"גהר

ספר " -אכול בשמחההספרים "מחבר  . רב הישוב מיתר וחוקר כשרות – משה ביגל ה"גהר

 , ועוד. כשרות המזון בעידן המודרני  -"לחם אבירים", מקיף ומפורט על כל ענייני הכשרות

 .רב חטיבה, מ במכון מאיר" ר, רב קהילת יחדיו  – אייל ורד ה"גהר

 , בעל שו"ת קרן אורה ושו"ת פניני משה. "נאות רחל "רב שכונת  - משה ביתן ה"גהר

  השתנות הטבעים" ר הספריםמחב ירושלים,  -בה של קהילת רדליך ר  –  לגוט הנרי ה"גהר

 . ועוד "אור יקרות", "שלמי שמחה" "בהלכה,

רבּה של קהילת "בית יהודה" בקריית משה בירושלים ויו"ר ברית עולם   –אורי שרקי  ה"גהר

. המרכז העולמי לבני נח. רב תנועת הנוער עזרא –  

 

 אב"ד בבתי הדין לגיור, ר"מ בכולל צרור המור בחיפה  - ישראל גליקמן ה"גהר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94


 

 



 " מגן השבת"

"מגן השבת" הינו פתרון חדשני ויצירתי, שמטרתו הבלעדית היא לעזור ליהודי שומר תורה  

ומצוות, להישמר מהגשמים בשבתות ובימים טובים. למנוע את צער הבריות מעצם ההרטבות  

 בגשם, לקיים מצוות עונג שבת, למנוע התקררות ומחלות, ולמנוע ביטול תורה ותפילה דרבים. 

 ה גם השלכות בדיני דאוריתא של נידה: בנוסף יש לנושא ז

מקוואות שמפוזרות   750שטובלות כל ערב לטהרתן ב  -יש בממוצע כמה עשרות אלפי נשים 

 בכל רחבי ארץ ישראל. 

המשמעות היא, שבנידון שלנו, בשבת גשומה, נשים צריכות ללכת למקווה ולחזור לביתם  

 ברגל בקור ובגשם מרחק לא מבוטל. 

בריאות, כח רצון והקרבה הוא מאוד מאוד רחב ומגוון. לנשים הללו יש   המנעד של הדתיות ,

 שעה עגולה ספציפית של מקווה פתוח, וזהו. המקווה סגור. אין שום מרחב תמרון. 

המשמעות היא מאוד חמורה, ובקנה מידה עצום של משפחות. כמות עצומה של זוגות, 

החדר ,ערכו את המיטה  מכל סוגי הציבור של החברה היהודית, שכבר הכינו את 

והתארגנו לערב המיוחד הזה, ומפאת הגשמים נאלצים לדחות  במקרה "הטוב" או 

 במקרה הרע להיכשל חלילה במגע של חיבה דאורייתא ואף להגיע לאיסורי כרת. 

 

 סקר על טבילת נשים בשבתות גשומות 

דתיה )שמה שמור במערכת וניתן לקבלו(, בכדי לברר את   להלן סקר חיצוני שערכה אשה

 המציאות הנוכחית בימינו: 

שהגשם  מפני  שבת  בליל  חל  שזמנה  טבילה  דחו  מהן  כמה  וביררתי  נשים  בקרב  סקר  "ערכתי 

גודל   אם  יודעת  ואיני  פרטי  הסקר )שערכתי באופן  מן  הממצאים  למקווה.  אותן מלצעוד  הרתיע 

עוצ  לבעל  אותו  הופך  מגוונתהמידגם  לאוכלוסיה  שהגעתי  לומר  אוכל  אבל  מספקת,  אני מה   .)

טבילה בזמנה אינה  . אמנםיצאתי מהנחה שרוב הנשים מוסרות את נפשן על טבילה בזמנה

מצוה אך רוב הנשים לומדות שאמותינו הקדושות היו מוסרות את נפשן וטובלות אפילו בשלג,  

ישבותו לא  וחורף  וקיץ  וחם  חשף  וקור  הסקר  והנה  ראשית, .  יותר.  מגוונות  עדויות  בפני 

מאשר  מובהק  באופן  טובלות  פחות  יש  גשומות  שבשבתות  בפני  העידו  רבות  בלניות 

גשומות שאינן  שאמרו  בשבתות  נשים  של  הזעום  המספר  בין  התפלגו  עצמן  והנשים   .



. ולעומתן נשים רבות שאמרו במפורש שמעולם לא דחו טבילה גם במצבים הקשים ביותר

. לסבר את האוזן אביא שבעקביות כשליל הטבילה חל בשבת גשומה הן דוחות את הטבילה

לי   כתבה  אחרת  מישהי  כן"  האוויר,  מזג  בגלל  בערב  בשישי  טבילה  "דחיתי  מדבריהן:  כמה 

ולא   קצת חולה  והייתי  גשם  ירד  כי  שישי,  יום  ביום השביעי שיצא  לטבול  היתר  פעם  "קיבלתי 

בגשם בקור )אחרת הייתי דוחה למוצ"ש(" אחרת כתבה: "לא יוצא  רציתי ללכת ברגל למקווה  

זה ערב שבת וזה ללכת  ייצא בשבת גשומה אדחה". "אם  לי לטבול בשבת אבל מאמינה שאם 

ועוד.   ועוד  אדחה".  על ברגל,  סיפרו  אך  נפש  בחירוף  למקווה  שהלכו  נשים  היו  כמובן 

כך שנראה שההיתר .  גשומה  הצטננויות ומחלות שנגרמו בעקבות ההליכה למקווה בשבת

שבת   בליל  ההליכה  את  רבות  נשים  מעל  יקל  ובודאי  וחיוני  נצרך  הוא  מטריה  של  הזה 

  ".לטבילה בזמנה

 על המציאות הקשה בנושא זה: אב"ד כמו כן, מעיד הרב חנן אפללו שליט"א 

 



מתוך כבודה של השבת, טהרת עם ישראל, צערם של ישראל  

ראיתי לנכון להמציא  מטריה   -וחשיבות תורה ותפילה דרבים 

הילכתית לשבת קודש שתענה על כל דרישות ההלכה ותספק פתרון 

 אמיתי לשבתות גשומות תחת מגבלות הערוב. 

 טענה:ומה שיש היום מעילים כאלה ואחרים ואולי ניסתפק בהם איננו מן ה

אנן סהדי, שעם כל מה שיש היום מעילים, עדיין ישנם נשים רבות שנמנעות מהליכה   .1

למקווה וכן גברים שנמנעים  מהליכה לבית הכנסת ולבית המדרש. זו מציאות פשוטה  

 במקומות רבים וגם הסקר הנ"ל הוכיח זואת.

 להיות מותר. זה שמשהו אחד מותר איננו גורע מהיתר של הדבר השני שגם הוא ראוי  .2

על טעם וריח אין מה להיתווכח, יש שמאושר עם מעיל ויש שדוקא עם מיטריה, אחרת  .3

 למה בכלל צריך מיטריות ליום חול, שיילכו עם המעילים המעולים הללו?  

הגנת המיטריה הרבה יותר רחבה וגדולה ממעיל, הגשם לא חובט לך בראש, ואתה  .4

 פחות נירטב. 

עליון שלך לא נירטב, אתה מקפל את מגן השבת ושם גם מסיבה פרקטית, הלבוש ה  .5

 בצד. וזהו. 

 

 

 " מגן השבת"פתרון 

 

 תקדים לפתרון זה  לפני מאות שנים: 

עב. בהוצאה החדשה, יש הערה י', בסוף התשובה, שם מזכיר את  עיין תשובת חת"ס או"ח

 עדות תלמידי החת"ס בפניו, על הרר"ז כ"ץ אב"ד פיורדא, שכך עשה במטריה שלו.

 

 את אותו סוג של פתרון שהוא עשה בשתי מימדים )אורך ורוחב( עשיתי בשלושה מימדים 



 (. )אורך ורוחב וגובה

לציין עצה הרוצה לפרוס "ועוד יש  :99ה "ו הער, סימן שטוכן כתב הרב פסקי תשובות

ת אוהל בכל מקום  היה בו חלל בצור רוס מבעוד יום שי, אם הנילון קשיח, יוכל לפנילון בשבת

כמו   יטלול(, ובשבת יוכל רום טפח שהוא )דהיינו שיהיה בו חלל לכל הפחות טפח על טפח על

אומנם יזהר  ל,לטל שמו אוה, ולהניחו על העגלה, דאוהל המיט)מבלי לפרק חלל זה(שהוא 

אוהל, אלא יורידנו וישאירונו פרוס לכל  ר לסתור , שהרי אסוקפל הניילוןשימוש לא לבגמר ה

 ."הפחות עם חלל טפח עד צאת השבת

שבורא עולם חונן הדעת, הוריד לעולם פתרון גם   היה צריך לחכות כמה מאות שנים עד 

 בהם רבותינו. שכבר הורו   נותהעיקר םעל הרצפה, אבל על אות למטריה שמונחת 

 מקראה:  הוא מכני ופשוט להבנה. הפתרון

 ידית תחתונה  – 101

 חופת תחתונה – 102

 של טפח על טפח. חור בחופה התחתונה  - 103

שתמיד פתוחה ללא אפשרות סגירה, עם  ס"מ(  11.5*11.5*11.5)חופה קשיחה  – 104

בכל מצב   טפח על טפחכיתוב של "מגן השבת" על גביה. החופה שומרת על אוהל קבוע של 

  טפח*טפח  כולל מצב של אלכסון, תמיד יהיה בפנים ריבוע של סגור(-שוכב-של אחיזה )פתוח

 : לפי גר"ח נאה, לשיטת החזון איש אין בכלל בעיה של אוהל( 7.8)טפח 

 

ידית נשיאה עליונה, כך שהאוהל העליון נשאר במצב פתוח כלפי מטה גם במצב   – 105 

 נשיאה. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ציור סכמתי: 

 

 



 מונות האב טיפוס של מגן השבת: ת

 

 

 

 



 רגילה הפתוחה מערב שבת ומה דינה?ממטריה  במה שונה פתרון מגן השבת

 מספר עקרונות הילכתיים מקבילים שפותרים את כל החששות: על  בנוי  מגן השבתפתרון 

שונה ממטריה  ניראתבמיוחד לשבת,  שמיוצרתמגן השבת זו מיטריה  :עובדין דחול. 1

ראיה עליה "מגן השבת" ולכן לא שייך.  ושם שבתלשימוש בשבת בלבד  ומיועדתרגילה, 

במשנה בדף קמז. כתוב שאין מתגררין, ופי' רש"י שהוא משום עובדין דחול. : לכךברורה 

ומ"מ בדף קמז: מבואר שר' שמואל בר יהודה עבדא ליה אימיה מגרדתא דכספא. וביאר רש"י 

שוב אין בכך   "בשבת". ומבואר שעצם מה ששינה את המגרדת ועשאה של כסף מיוחד לשבת,

מגן . דין זה נפסק להלכה ע"י המג"א והמ"ב בסימן שכז סעיף ג ס"ק י. משום עובדין דחול

ראה שונה ממטריה רגילה הנהוגה בכל העולם, ומיוצר במיוחד ליהודים לשבת י נה השבת,

ולכן מגן השבת כשר גם לדעת רבינו החזון איש  .קודש, בודאי שאין בו עובדין דחול

 זצוק"ל 

 

 :אוהל. 2

בפתרון מגן השבת ישנו אוהל קבוע טפח על טפח. ושאר המיטריה  :עיקר ההיתרא.  

זו רק  תוספת של אוהל עראי שמותר על פי שו"ע )שט"ו, ב( מפורש, למסקנת הנודע 

הערה  פרק כד,  כהלכתהשמירת שבת ב הרב שלמה זלמן אוירבעך וכן דעתביהודה, 

פתוחה אפילו על הרצפה שם אוהל עליה.  שמטריה: כא

 

לציין עצה הרוצה "ועוד יש  :99ה "ו הער, סימן שטוכן כתב הרב פסקי תשובות

ת  היה בו חלל בצוררוס מבעוד יום שי , אם הנילון קשיח, יוכל לפלפרוס נילון בשבת

(,  רום טפח אוהל בכל מקום שהוא )דהיינו שיהיה בו חלל לכל הפחות טפח על טפח על

, ולהניחו על העגלה, דאוהל )מבלי לפרק חלל זה(כמו שהוא  יטלולובשבת יוכל 

ר לסתור  , שהרי אסוקפל הניילוןשימוש לא לאומנם יזהר בגמר ה ל,לטל שמו אוההמיט

  ."אוהל, אלא יורידנו וישאירונו פרוס לכל הפחות עם חלל טפח עד צאת השבת

תוך שמירה תמיד על טפח אחד של גג בכל   לפי המצב שהגג מתחלףבזה אין שום בעיה 

 : (הערה לגפרק כד,  כהלכתה)שמירת שבת  מצב

 

 



 :בכל רגע נתון ישנו גג טפח כל הזמן

 

)שט"ו, י( שחוט או משיכה הקשורים  שו"עב  יש דין, נוסף להיתר  כסניף במקבילב.  

מותר בשבת לפותחו כליל מפני שהוא   –מערב שבת לאוהל עראי שמקופל לגמרי 

מראה על "שימוש" ולא על "בניית אוהל חדש" )חזון איש בסוגיה זו(. חוט זה מועיל 

 ממש כטפח פתוח להתיר פתיחה לגמרי של אוהל עראי סגור. 

תיחת אוהל עד טפח בלבד )מג"א( או גם יותר מטפח נחלקו האחרונים, אם חוט מתיר פ

 כמה שרוצים )משבצות זהב, הלו זה הוא רבינו הגדול הפמ"ג(.

ברור שהגגון טפח על טפח, שיוצר במיוחד לצורך פתיחת  על פי המשבצות זהב, 

האוהל בשבת, ומוכיח הרבה יותר מסתם חוט רגיל על "שימוש של אוהל קיים"  ולא 

שהוא יועיל כאן לפחות כמו חוט. ויאפשר פתיחת התוספת של  "יצירת אוהל חדש"

   החופה התחתונה.

, הלא היא דעתו של רבינו החתם סופר, ורבינו החזון כסניף  נוסף להיתר במקביל. ג

שו"ת מים חיים   הגר"י משאש בספרואיש, שאין במיטריה כלל בעיה של אוהל. וכן 

 .ח"א סי' קמ"ד

 ספקות באיסור אוהל דרבנן, ואל הן: אם אסכם, יש כשבעה 

: האם אוהל ללא מחיצות שמיה אוהל או לא )רש"י, ספר התרומה, סמ"ג, ספק א

 הגהות מימוניות, מאירי(? 

 : האם בניין לשעה הווי ביניין או לא הווי בניין )חתם סופר(?ספק ב

 : האם מיטריה זה בכלל כסא טרסקל )חזון איש(?ספק ג

 תרת מטעם צער וכבוד הבריות )תפארת ישראל(? : האם מיטריה מוספק ד

 : האם אוהל שנישא ביד שמיה אוהל או לא )בית מאיר(? ספק ה

מיטריה שכבר פתוחה מערב שבת אסורה משום אוהל חדש  הרמת: האם ספק ו

הרב שלמה זלמן   , הנודע ביהודה למסקנה,( או לא )שו"ת גבעת פינחסמיכתם לדוד )

 ( אוירבך ועוד 



 שמא הלכה כהמשבצות זהב שחוט מתיר פתיחה של כמה טפחים.  :ספק ז

בפרט שכמו שהראנו הדבר נוגע לגופי תורה, לטבילת נשים, לריבוי תורה ותפילה  

וכל חומרא בנושא זה דרבים, לצער הבריות בשבת קודש, לביטול מצוות עונג שבת. 

 היא חומרא שמביאה לידי קולא עצומה! 

 

 

: בפתרון מגן השבת ישנו אוהל קבוע טפח על טפח, כל השנה, ללא שמא יפתח בשבת. 3

 אפשרות של סגירה. ולכן הוא נחשב פתוח הילכתית כל הזמן.

 

 :מראית העין. 4

בפתרון מגן השבת ישנו כיתוב של "מגן השבת" שמטריה זו היא מותרת בשימוש.  א.

. כמו כן  בשר מועיל קשקש בכוס דם דגים, ושקד בתבשיל של חלב שקדים עםכמו ש

אין בכלל אפשרות לפתוח אותה כי היא פתוחה ועומדת הילכתית כל הזמן, ונראית  

 שונה ממטריה רגילה. 

בפרי חדש )יו"ד סי' פ"ז ס"ק ז'(, דהיכא דאיתמר בש"ס למיחש משום מראית   ב.עיין

העין, איתמר, והיכא דלא איתמר לא איתמר, שאין לנו לחדש גזירות מדעתינו. ע"ש...  

יין להגר"ח פלאג'י בשו"ת חיים ושלום )דף מד.( שכתב שאין לנו לבדות חומרות  וע

מלבנו, מה שלא נמצא בש"ס ובראשונים, ודיינו במה שכבר נמצא כתוב ומפורש  

בש"ס ופוסקים לאסור, והבו דלא להוסיף עלה והיכא דאיתמר איתמר, והיכא דלא  

 ובעוד אחרונים. איתמר לא איתמר. 

 

 :מתקן מנאמעין  .5

א. כל האחרונים עד החזון איש, לא סברו שיש בכלל מתקן מנא במטרייה, אלא דנו בה רק   

מצד דיני אוהל, ומי שסבר שאין בזה אוהל )חתם סופר ועוד( לא אסר מצד מתקן מנא. זו 

 עובדה. 

ב. גם אם נסבור שיש מתקן מנא  במטרייה רגילה, אצלנו בשונה ממטריה רגילה שנסגרת עד  

דש, מגן השבת תמיד נשאר פתוח טפח על טפח ודינו כפתוח כל הזמן גם הסוף ונפתחת מח

כשהוא סגור, ולכן אין בעיה של בזה מתקן מנא כלל וכלל כי מעולם הוא לא ניסגר ולא בטל  

 שמו ממנו. 



ג. בנוסף, בשונה מהמטריות שבזמנו של החזון איש, שהיה צורך למתוח ולקשור את היריעות 

וגם כמובא בכל האחרונים(, כבר במטריות הרגילות המודרניות, )כפי שידוע גם היסטורית 

 הכל יחידה אחת שפועלת יחד ככלי אחד, ולכן אין בהם ובטח במגן השבת איסור מתקן מנא.

 :" אטו מיטריה רגילה. אין לאסור את פתרון "מגן השבת6

ן גזרא דלא עבדינא.  דקיימא לאן בכולא תלמודא, כדבר פשוט וברור בכל התורה כולה, 

 . לגזרא

 ב. ימחו בו הרבים על קודקודו.

. כפי שמופיע בהסכמות רבני חו"ל, שיש בקהילות  לא שוויקי היתרא ועבידי איסוראג. 

רגילה   חו"ל, עם ערוב,  חרדים לדבר ה' שקשה להם מאוד ללכת בגשם והולכים עם מיטריה

בלית ברירה. ברגע שיהיה "מגן השבת" יהיה להם פתרון הילכתי לבעיה, וברור שיעברו למגן  

 השבת, וגם הרבנים ידחפו אותם לזה כפי שכתבו בהסכמות. 

להגן על עצמנו גברים ונשים שהעלנו פה פתרון מיוסד על אדני פז, העולה מכל האמור, 

לה בזמנה, עונה, עונג שבת, תפילה  מפני הגשמים ע"י מגן השבת ולקיים מצות טבי

כמו שכולנו מישתמשים בפלאטה של שבת, במיחם של  . בציבור ושיעורי תורה דרבים

  "מגן השבת". –ש במטריה של שבת שתמשבת, בשעון של שבת כך רצוי וכדאי להי

ואסיים בדברי הרמב"ם פרק ל הלכה א: "ארבעה דברים נאמרו בשבת: שנים מן התורה ושנים  

סופרים, והן מפורשין על ידי הנביאים, שבתורה זכור ושמור: ושנתפרשו על ידי מדברי 

 ".וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד הנביאים, כבוד ועונג שנאמר:

 

 והנראה לעניות דעתי כתבתי,

 החותם לכבודה של תורה,

 משה חזן. 

  hazanm123@gmail.com מייל

 053- 3320711פוןפלא
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 : שפירא  פנחס ה"גהר

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 





 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שליט"א:  יהושע מגנס הסכמת

 
 

 

 

 

 



 שליט"א:   אבי גיסר הרב הסכמת

 

 

 

 

 : א"שליט אברהם שטינברג הרבהסכמת 

 
 לכבוד הרב משה חזן שליט"א 

 השלו' והברכה, 
  

לנכון קבלתי,   -המיפרט הטכני והדיון ההלכתי  –את הצעתך למטריה הלכתית "מגן השבת" 
 הנני מצטרף לרבנים החשובים שנתנו הסכמתם לפתרון הלכתי חשוב זה. וכיהודה ועוד לקרא 

ר בפתרון מטריה  בעולם המודרני של המצאות גדולות בכל תחומי החיים היה חסר ניכ
 הלכתית לשבת, והקב"ה זיכה אותך למלא פרצה זו בשלמות ובהידור. 

 בברכה נאמנה,
 אברהם שטינברג 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : א"שליט שלמה בן חמו הרבהסכמת 

 
 

 



: א"בניהו ברונר שליט הרבהסכמת 

 

 

ברוך גיגי שליט"א: הרבהסכמת 

 

 

 

 

 

 



 אברהם שלוש שליט"א: הרבהסכמת 

 

 

 

 

 



 שליט"א:בן ציון משה אלגאזי  הרבהסכמת 

 
 

 

 



 שליט"א:  יעקב ורהפטיג הרב הרבהסכמת 

 

 



 

 

 

 



 

 אייל ורד שליט"א:  הרבהסכמת 
 היקר.  שלום עליכם רבי משה  

  
קראתי את דבריך בעיון הראוי ואף ידי תיכון עימו בהיתר מרווח זה. אליבא דאמת היה מקום להתיר מטריה  

כי מדין אהל קשה לאסור, והרי פתוחה מערב שבת,   עצמה כדברי החתם סופר, במקרה שפתוחה מערב שבת, 

ך הבו דלא להוסיף עליה ,  מה יש כאן, והרי זה כמו לבוש. אלא שכבר נתפס הדבר לאיסור, א  –ועובדין דחול 

הדבר פשוט להתיר, קל וחומר מפלטת   ובודאי במגן השבת ששמו מעיד עליו שנעשה במיוחד לכבוד השבת, 

שבת ומעוד דברים חמורים וקרובים יותר לאיסור שהתירו בדבר העשוי לכבוד השבת ועונה על צדדי ההלכה  

 הנדרשים.
ל של רבינו ניסים' את אשר החמרת הקלתי, את אשר הקלת  הגדו  ועל דבר זה יש להליץ את הנאמר בוידוי 

החמרתי' כי באים להחמיר בספק איסור רחוק דרבנן כולי האי ואולי, ומחמירים בדברים שעלולים להיות  

חמורים ביותר כפי שכתבת. אלא שההיתר שלך לא נצרך דווקא לענינים חמורים על הכף השניה, כי הוא  

 של עונג שבת שלא ירטבו בגדיו וכיוצא בזה. עצמו, גם לצורך    עומד בפני
   

סוף דבר שאף אני הצעיר מצרף חתימת ידי להיתר זה, יחד עם הגדולים שצרפו לפני ומברך שחפץ ה' בידך  

 יצלח, אמן. 

 



 

 שליט"א: אליקים לבנון   הרבהסכמת 

 .רב שלום
 ביום שישי האחרון שאלני בני: 

 , והשמש קופחת. מה לעשות. הוא מתפלל ברחוב, במנין
 יעצתי לו לבנות גגון קבוע, טפח על טפח לשימשיה, וכך לפתוח ולסגור.  

 ועוד: הזכרת את תשובת חת"ס או"ח עב.  
בהוצאה החדשה, יש הערה י', בסוף התשובה, שם מזכיר את עדות תלמידי החת"ס בפניו,  

 , שכך עשה במטריה שלו.  על הרר"ז כ"ץ אב"ד פיורדא

 
 יישר כוח!    חיזוק להיתר!

 

 : שליט"א רא"ם הכהן הרבהסכמת 

 לכבוד הרב משה חזן שליט"א 
 ישר כח גדול 

סוגית המטריה ואיסור שנהגו עם ישראל על ידי גדולים קשה להתרה מכיוון שגם אם נחלוק על 
 ניתוח הסוגיה על ידי הנודע ביהודה עדיין מדובר בדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור. 

ברם על ידי המטריה החדשה שיש בה טפח פתוח קבוע אין ספק שזה מותר מעיקר הדין ומכיוון 
 בין המטריות אין בזה גדר דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור.  שישנו הבדל

 ידועים דברי מרן הרב קוק שאם נאסור את המותר סופנו להתיר את האסור. 
לכן אני שמח להיכנס תחת המטריה של הגר"א נבנצאל שליט"א ושאר הת"ח שהצטרפו  

 להיתר. 
 בברכת כהן באהבה 

 רא"ם הכהן 

 

 שליט"א:  משה בייגל הרבהסכמת 

 יישר כוח לרב משה חזן על מטרית השבת "מגן השבת ".
מטריה זו מותרת לשימוש, פתיחה וסגירה בשבת ותהיה לעזר רב, לשמירת השבת. תגביר את  

בימים   היכולת ללכת לבתי הכנסת לתפילות ולימוד תורה לאנשים שגרים רחוק מבית הכנסת
.גשומים  

. תקבל תקנתו החשובה למען השבתבתפילה שיעזור לו השי"ת ויצליח דרכו ות  
 בברכת העם התורה והארץ 

 משה ביגל
 

 

 

 

 

 



 

 : א"שליט  הרב חיים בזק הסכמת 

 
 לכב' הרה"ג משה חזן

 שלום וברכה 
 

 . לאחר עיון בקונטרס ובהסכמות אני מצטרף להיתר מטרית מגן שבת שכב' מציע 
 

 בברכה 
 חיים בזק

 טבריה  –אב"ד צפת 

 

 

 

 
 

 שליט"א: זלמנוביץאפרים  הרבהסכמת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : שליט"אל  גוט הנרי הרבהסכמת 



 מונים, תש"ף -"ה, לה למטב

  

 הי"ו, רוב שלומות וברכות,  הרב משה חזן נכבדי

ואף ידי תיכון עימו, וכיהודה ועוד לקרא, מצטרף גם אני  עיינתי בקונטרסו, כמו גם ב'הסכמות' שקיבל, 

 הק' להיתר זה. 

עם זאת, סבורני שיש להקפיד על כיתוב בולט וברור שעליו מודפס "מגן שבת" ]או נוסח דומה[, כזה שיובחן  

-]אזכיר מעין זה את הדרישה שהייתה בזמנו לכיתוב כזה על קלנועית  בבירור לכל הרואה שמטריה זו שונה.

 בת, מסיבות דומות, הגם שנדון המטריה קל הרבה[. ש

זאת ועוד נכון להדגיש שההיתר אינו אלא ביחס לדין "אוהל", אך פשוט שאסור יהיה לטלטל את המטריה  

ברה"ר. נכון הוא שבאר"י רבו העירובין )למיצער לסומכים עליו(, אך בהנחה שהמטריה תיוצא חו"לה הרי  

  שנדרשת הבהרה זו.

  שלו' וברכה, ואתה וביתך 

 הרב נרי' גוטל 

 

 

 

 

 : שליט"א ישראל גליקמן הרבהסכמת 
 ב"ה יח סיון התש"פ

 לסדר "חבר אני לכל אשר יראוך"  

 

מתוך כך  ומכיר אני את הרב משה חזן כתלמיד חכם וירא שמים ומפיץ ומשפיע את תורת השם ברבים,   

 וי הרבים  באופן שראשה תמיד מאהיל טפח והשאר הוי רק הוספה על אוהל קיים. כהמציא מטריה לזי

 ונוצר שטח גדול של צל  בלי חילול שבת. אשריו ואשר חלקו.  

 בברכה נאמנה  

 גליקמן   ישראל שלום יוסף

 



 

 

 


