
 משחקים בשבת
 סעיף מהשו"ע 

 אסור לשחוק בשבת ויו"ט בכדור. הגה: ויש מתירין, ונהגו להקל )תוס' פ"ק דביצה(.
 

 משנ"ב
בין אם היא של נייר או של עץ שאין שם כלי עליו מחמת שראוי לשחוק  -)קנז( בכדור 

 ואפילו בטלטול בעלמא אסור לדעה זו ]אחרונים[: בו והוי כאבן שהוא מוקצה מגופו
אפשר שטעמם שכיון שעשוי לכך ומיוחד לזה בתמידות לא שייך  -)קנח( ויש מתירין 

בו שם מוקצה וכדלעיל בסכ"ב. ומ"מ לכו"ע אסור לשחוק בר"ה ואפילו בכרמלית 
 בשבת דבקל הוא שיפול לחוץ מד' אמות ואתי לאתויי אבל ביום טוב מותר אפילו
בר"ה לשחוק בו לדעה זו. וכ"ז כששוחק שלא ע"ג קרקע אבל ע"ג קרקע לכו"ע אסור 
משום חשש אשויי גומות וכדלקמן בסי' של"ח לענין שחיקת אגוזים ומ"מ אין למחות 

 בנשים וקטנים דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין:
 

 

 

 
 

 דיני משחקים בשבת -שו"ת אור לציון חלק ב פרק מב 
 אופן בשבת. -ה. האם אפשר להתיר לילדים לרכב על תלת א. שאל

 אופן בשבת.  -תשובה. מותר לילדים לרכב על תלת 
גלגלים קטנים שמניחים  -ב. שאלה. האם מותר ללכת בשבת על גלגיליות )סקטים 

 תחת הרגלים כעין נעלים(.
 תשובה. מותר ללכת בשבת על גלגיליות. 

 מכוניות המונעות על ידי קפיץ.ג. שאלה. האם מותר לילדים לשחק ב
 תשובה. מותר לילדים לשחק בכל מיני צעצועים המונעים על ידי קפיץ. 

 ד. שאלה. האם מותר לנפח כדור או בלון בשבת.
 תשובה. אין לנפח כל סוג של כדור או בלון בשבת. 



פלא כגון "לגו" ושאר משחקי הרכבה  -ה. שאלה. האם מותר לילדים לשחק באבני 
 בשבת.

תשובה. מותר לבנות קטנות לשחק בכל סוגי אבני פלא בשבת, ואפילו שאין בדעתם 
לפרק מיד את הצורות שיצרו, אולם יש להמנע מלתת לבנים לשחק במשחקים אפילו 
שלא הגיעו עדיין למצוות, שלא להרגילם בביטול תורה. וגדולים אין להם אף לטלטל 

 את המשחקים. 
 ק בפזל )התאמת חלקי ציורים זה לזה( בשבת.ו. שאלה. האם מותר לילדים לשח

 תשובה. מותר לבנות לשחק בפזל בשבת, אף בפזל המורכב בתוך מסגרת.
 

 קיצוש"ע ילקוט יוסף
-לספרדים ההולכים כדעת מרן הש''ע אסור לגדולים לשחק בכדור בשבת וביום פד

ך גופו או מקומו. והדין כן אף בכדור שעשאוהו טוב, ואסור לטלטלו אפילו לצור
מתחלה לשם משחק. ומכל מקום מותר להרשות לקטן ]אפילו שהגיע לחינוך[ לשחק 
במשחקים ובכדור בשבת, כי שמא מרן לא דיבר על הכדור בזמן הזה שיש לנו בתי 

ואף חרושת למשחקים. ]ילקו''י דיני חינוך קטן עמוד קצה. ילקו''י שבת ב' עמוד שפז. 
שנותן את המשחק בידים, ולכאורה עובר על איסור מוקצה לדעת מרן, מ''מ חזי 
לאיצטרופי סברת הרמ''א, וגם סברת האומרים שבזה''ז שיש בתי חרושת מיוחדים 
למשחקים, גם לדעת מרן אין דינם כמוקצה, ולכן יש להקל בנידון דידן. ומה שכתבנו 

דמילתא. ובזה אתי שפיר מה שלוקח  שם לצרף שיטת הרשב''א והר''ן הוא לרווחא
 המשחק בידו ליתנו לקטן. ודו''ק. וראה בסעיף הבא[. 

כגון אבני פלא ולגו, או בובה ומכוניות קטנות, גם כן אסורים  שאר משחקים, פה
בטלטול לגדול, לדידן שקיבלנו הוראות מרן, ומכל מקום מותר להרשות לבניו 
הקטנים שלא הגיעו למצוות לשחק בשבת באבני פלא ובלגו שמחברים אותן זו בזו 

ר לגדול לתת ועושים צורת בנין או מגדל, וחוזרים ומפרקים אותן בשבת. וכן מות
לקטן לשחק בצעצועים המיוחדים לקטנים ואין בהם משום מוקצה. ]ילקו''י דיני 
חינוך קטן עמוד קצה, ובילקו''י שבת ב' עמוד שצא, ועמוד תרלו. ועיין בשארית יוסף 
ח''ג עמ' תיא, ובהליכות עולם ח''ד עמ' רמ[. וכלי משחק של קטנים שמשמיעים קול 

יר, אפשר להניח לקטן לשחק בו, מבלי שגדול יסייע לו בהליכתם, אבל אינו קול ש
במשחקו. ומותר גם למתוח הקפיץ של משחק ילדים, כגון רכבת ואוטו. ואין לדמותו 
לשעון שאסור לעורכו, שהשעון שפסק מהילוכו בטל מלהיות כלי, והעורכו מתקנו, מה 

ך. ואמנם שאין כן כלי משחק של תינוקות, שהילדים משחקים בו גם כשאינו ערו
משחק הפועל על ידי בטרייה, אין לגדול לטלטלו בשבת. ]הליכות עולם חלק ד' עמוד 

 רמ[. 
ועים שנתפזרו בחדר, מותר לגדולים לאוספם במטאטא לארגז הצעצועים, ואין צעצ פו

בזה לא משום מוקצה, ולא משום מעמר. והמיקל לאוספם ביד יש לו על מה לסמוך, 
שיש אומרים שבצעצועים שבזמנינו הנעשים בבתי חרושת אין בהם דין מוקצה. 

 ]ילקו''י שם עמ' שצא[. 
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