
 הלכות מוקצה בשבת 
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח 

 דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת, ובו נ"ב סעיפים. סעיף א 
בשבת חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס, כגון סכין של שחיטה או של    כל הכלים נטלים 

מילה, ואיזמל של ספרים, וסכין של סופרים שמתקנים בהם הקולמוסים כיון  
שמקפידים שלא לעשות בהם תשמיש אחר, אסור לטלטלו בשבת ואפילו לצורך  

לו  מקומו או לצורך גופו. הגה: ואפי' תחובים בנדן עם שאר סכינים, אסור לטלט
)מהרי"ל(. וה"ה לקורנס של בשמים שמקפידים עליו שלא יתלכלך. הגה: וה"ה כלים  

 המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם )ב"י בשם מיימוני פ"ה והמגיד פכ"ז(. 
 סעיף ב 

כל כלי, אפי' הוא גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני  
 כבדו.  

 סעיף ג 
מותר לטלטלו, ) ואם נשתמש לאיסור בבין השמשות כגון נר   כלי שמלאכתו לאיסור,

שהודלק ע"ל סי' רע"ט(, בין לצורך גופו כגון קורנס של זהבים או נפחים לפצוע בו  
אגוזים, קורדם לחתוך בו דבילה; בין לצורך מקומו דהיינו שצריך להשתמש במקום  

צה; אבל מחמה  שהכלי מונח שם, ומותר לו ליטול משם ולהניחו באיזה מקום שיר
לצל דהיינו שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב שם, אסור. הגה: כל  
מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו, אבל בנגיעה בעלמא שאינו מנדנדו, שרי. ולכן מותר  
ליגע במנורה שבבית הכנסת שנרות דולקות עליו, או בתנור שדולק בו אש. וכן מותר  

וכן מותר לטלטל דבר מוקצה ע"י נפוח, דלא   .על דבר מוקצה  ליקח דבר היתר המונח
 הוי טלטול אלא כלאחר יד, ולא מיקרי טלטול )תשובת מהרי"ל(. 

 סעיף ד 
כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו אפי' אינו אלא לצורך הכלי שמא ישבר או יגנב;  

פי'  אבל שלא לצורך כלל, אסור לטלטלה. כתבי הקודש ואוכלין, מותר לטלטלם א
שלא לצורך כלל. הגה: ותפילין אין לטלטלם כי אם לצורך )תרה"ד ועיין בב"י(. ושופר  

 אסור לטלטלו כי אם לצורך גופו או מקומו )הג"א סוף פרק במה מדליקין(.  
 סעיף ה 

 יש מתירים לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפי' מחמה לצל ע"י ככר או תינוק. 
 משנה ברורה סימן שח 

 ר"ל אפילו כלי שמלאכתו לאיסור ניטל עכ"פ לצורך גופו או מקומו  -ו'  )א( כל הכלים וכ
ר"ל שמחמת חשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם ומקצה   - )ב( חסרון כיס 
 אותם מדעתו: 

וה"ה שארי דברים שמקפיד עליהם שלא להשתמש בהם תשמיש   - )ג( הקולמוסים 
את הקורות או סכין של   אחר כדי שלא יתקלקלו כגון מגרה גדולה שמנסרין בה

 רצענים או נייר חלק שעומד לכתיבה כמו שכתבו הפוסקים וכל כה"ג: 
 דהיינו שצריך לגוף הדבר למלאכה אחרת של היתר:  - )ד( לצורך גופו 

פי' אותו הסכין של סופרים אסור לטלטלו דהו"א הואיל והוא תחוב עם    - )ה( לטלטלו  
הנדן עם הסכינים שרי לטלטל אף   שאר סכינים לא קפיד עליה קמ"ל דאסור אבל 

שהוא ג"כ בתוכו דהא נעשית בסיס לאיסור ולהיתר ומותר לנער ג"כ את הסכין הזה  
 מתוכו ואם הסכין הזה חשוב יותר מסכינים דהתירא אסור אז לטלטל הנדן כלל: 

 :מוקצה מחמת חסרון כיס  ואם הוא אינו מקפיד לא הוי לדידיה  - )ו( שמקפידים עליו  
שלא להשתמש בהם כדי שלא יתקלקלו אבל אם אינו מקפיד   -)ז( ומקפיד עליהם 

 עליהם אף שהם מיוחדים לסחורה ונתנם באוצר ג"כ שרי לטלטל: 
וה"ה אבן גדולה וקורה גדולה אם יש תורת כלי עליה דהיינו   -)ח( וכבד הרבה 

ילו אינו רגיל לטלטלה בימות החול  שמיוחדים לתשמיש שרי לטלטלן ובכלי מותר אפ 



מ"מ לא אמרינן דמפני כבדותה הוא קובע לה מקום ומקצה אותה מדעתו מלטלטלה.  
ונראה דאם בימות החול הוא זהיר להניעה ממקומה כדי שלא תפסד ותתקלקל  

 ממילא הוא בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלה: 
 של כמה בני אדם ]עירובין ק"ב[:ואפילו אם הוא משוי  -)ט( ולא מפני כבדו  

כלומר שמיוחדת לדבר שאסור לעשות בשבת ואפילו אם רק   -)י( שמלאכתו לאיסור 
 רוב מלאכתו לאיסור הוא ג"כ בכלל זה: 

פי' שהיה מונח עליו בין השמשות דבר איסור וכדמסיים כגון נר   -)יא( נשתמש 
ורנס פשיטא דמותר  שהודלק דנעשה אז בסיס לדבר האסור אבל אם עשה מלאכה בק

 לטלטלו בשבת לצורך גופו ומקומו: 
ומיירי שאין לו כלי היתר לתשמיש זה דאל"ה אין לו להשתמש   -)יב( בין לצורך גופו 

 בכלי זה: 
)יג( איתא בסימן שי"א ס"ח דטלטול מוקצה בגופו אפילו לצורך דבר המוקצה מותר  

על הארץ מותר לדחפו  דזה לא נקרא טלטול כלל ולפ"ז אם מונח איזה דבר מוקצה 
 ברגליו כדי שלא יבוא להפסד:

 דהיינו שיתבקע בחמה:  -)יד( שישבר 
 דהוא דומיא דמחמה לצל. וע"י א"י י"ל דשרי בכל זה ]פמ"ג[:  -)טו( או יגנב שם  

 ואם חושב עליו גם לתשמיש מותר לטלטל אפילו עיקר כונתו מחמה לצל:   -( אסור  )טז
עיין בסימן ש"י ס"ו ובמ"א שם דהיכא דהנגיעה היא   -)יז( אבל בנגיעה בעלמא וכו' 

לצורך דבר המוקצה כגון שכופה כלי על המוקצה לשמרה צריך ליזהר שלא ליגע בה  
בכל גווני שרי אם לא יבוא לנדנוד ע"י    והגר"א שם בביאורו פסק כהרב המגיד דנגיעה

 הנגיעה וכ"כ בדה"ח:
 היינו אפילו בתנור המיטלטל ומותר ליגע אפילו בשעה שדולק בו האש:  - )יח( או בתנור

היינו אפילו כשהדבר מוקצה תלוי וע"י לקיחת ההיתר מתנדנד    -)יט( ליקח דבר היתר  
 מ"ג[: מ"מ שרי דזה מקרי טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ]פ

וה"ה אם היה מלאכתו לאיסור ולהיתר ג"כ לא מקצה דעתו   -)כ( שמלאכתו להיתר 
מניה וקדרה שמלאכתה הוא לבישול ורק לפעמים משתמשין בה למים ולפירות היא  

 בכלל כלי שמלאכתה לאיסור אם לא שיש בה מהתבשיל: 
טרך לו  היינו אם כל היום לא יצרכנו כלל אבל אם יצ -)כא( אבל שלא לצורך כלל 

 באותו יום והוא מטלטלו כדי שיהא מוכן לו בשעתו שרי ]ט"ז[: 
פי' כל הספרים שמותר לקרות בהן ועיין בש"ת לענין מגילה ופמ"ג    - )כב( כתבי הקודש  

 מצדד כהאליהו רבה דמגילה נמי בכלל זה: 
וה"ה כוסות וקערות וצלוחיות וסכין שע"ג השלחן דתדירין בתשמיש לא   -)כג( כלל 
ייהו תורת מוקצה כלל וכאוכלין וכתבי הקודש דמי וע"כ מותרין לטלטלן  חלה על

 אפילו שלא לצורך כלל ויש מחמירין אפילו בכלים אלו: 
היינו כדי שלא יגנבו או שלא יתקלקלו בחמה וכיוצא בזה והט"ז   -)כד( כ"א לצורך 

ומ"א מחמירין וסוברין דתפלין מקרי כלי שמלאכתו לאיסור דהרי אסור להניחן  
בשבת וכנ"ל בסימן ל"א וע"כ אין לטלטלן כ"א בצריך לגופן ]היינו כדי שישמרוהו  

 . מהמזיקין[ או למקומן ומ"מ במקום הדחק יש להקל כדעה הראשונה
דהרי הוא מיוחד לתקיעה דהוא אסור בשבת וע"כ מקרי כלי שמלאכתו   -)כה( כי אם 

 ן עליו שם כלי כלל: לאיסור. ולולב אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו דאי
לאו דוקא ככר הוא הדין אם נתן שאר חפץ המותר בתוכה   - )כו( ע"י ככר או תינוק 

והנה דעה זו היא דעת הרא"ש אבל הרבה מהראשונים חולקין ע"ז וס"ל דלא התירו  
ככר ותינוק אלא למת בלבד לטלטלו על ידיהם וכדלקמן בסימן שי"א ס"א אבל לא  

כלי וכן הכריעו הרבה אחרונים וכ"ז דוקא אם יניח בתוך  בשאר דבר מוקצה אף שהוא  
הכלי שאר דבר שאינו מיוחד לה אבל אם מונח שם דבר המיוחד לה כמו שום במדוכה  
ששוחקין בה או שמונח בקדירה קצת מהתבשיל לכו"ע מותר לטלטל הכלי אגב  

 המאכל: 



 סעיף יח  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח
קוץ המונח ברשות הרבים, מותר לטלטלו פחות פחות מד' אמות; ובכרמלית מותר  
לטלטלו להדיא, משום דחיישינן שמא יוזקו בו רבים, ובמקום הזיקא דרבים לא גזור  

 רבנן שבות. 
 סעיף ו

כל הכלים שנשברו, אפי' בשבת, מותר לטלטל שבריהם ובלבד שיהיו ראוים לשום  
ת בה החבית ושברי זכוכית לכסות בה פי הפך; אבל  מלאכה כגון שברי עריבה לכסו

אם אינם ראוים לשום מלאכה, לא. הגה: ואם נשברו במקום שיכולים להזיק, כגון  
זכוכית שנשברה על השלחן או במקום שהולכין, מותר לטלטל השברים כדי לפנותן  

 . שלא יוזקו בהם
 סעיף כז 

, ופרורים שאין בהם כזית  עצמות שראויים לכלבים, וקליפים שראוים למאכל בהמה
מותר להעבירם מעל השלחן; אבל אם אין הקליפים ראוים למאכל בהמה, אסור  
לטלטלם אלא מנער את הטבלא והם נופלים. ואם יש פת על השלחן, מותר להגביה  
הטבלה ולטלטלה עם הקליפים שאינם מאכל בהמה, שהם בטלים אגב הפת; ואם היה  

עליה אלא דברים שאינם ראוים למאכל בהמה, מותר  צריך למקום השלחן, אפילו אין  
 להגביה ולטלטלם. 

 סעיף לא 
בשר חי, אפילו תפל שאינו מלוח כלל, מותר לטלטלו משום דחזי לאומצא; וכן אם  

 הוא תפוח )פי' מסריח, רש"י(, מותר לטלטלו משום דראוי לכלבים.  
 סעיף לב 

 ראוי.  דג מלוח מותר לטלטלו; ושאינו מלוח, אסור מפני שאינו
 סעיף לד 

כל דבר מטונף, כגון: רעי וקיא וצואה, בין של אדם בין של תרנגולים וכיוצא בהם,  
אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם לאשפה או לבית הכסא, ואפי' בלא כלי;  
ואם היו בחצר שאינו דר שם, אסור להוציאם. ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך  

 . בה, מותר לכפות עליה כלי
 סעיף לט 

אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף; ואעפ"י כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים, כדי  
 שיעלו וירדו בו, ובעודם עליו, אסור לטלטלו. 

 משנה ברורה סימן שח 
מצוי כ"כ היזק ואף על   אבל אם הוא של חרס אסור לפנותן דאין   -)ל( שלא יוזקו בהן 

פי שכשהוא דורס עליהן משברן מ"מ מותר דדבר שאין מתכוין הוא. ודוקא לפנותן  
בידים אסור אבל מותר לדחותן ברגליו דטלטול מוקצה בגופו מותר וכדלקמן בסימן  

 שי"א ס"ח: 
הוא דף המונח על השלחן כדי לשום עליו הלחם וה"ה מפה   -)קטו( מנער את הטבלא 

עם ההיתר הוא כיון דלא מטלטלו בידים. וה"ה אם מעבירם ע"י דבר אחר  הפרוסה וט
כגון שהוא מגרר אותם ע"י סכין מן המפה דמותר אם הוא צריך להשתמש במקום  
שמונח שם העצמות והקליפין דזה מקרי טלטול מן הצד ושרי אם הוא לצורך דבר  

עליו להניחן כך  המותר וכדלקמן בסימן שי"א ס"ח. ואם נתקבצו הרבה יחד ומאוס 
על השלחן מותר להעבירן בידים דהוו ליה לדידיה כגרף של רעי ]כן משמע בגמרא  

 ע"ש[:
היינו שיש בני אדם שדעתם יפה וכוססין בשר חי ]שאין איסור    -)קכה( דחזי לאומצא  

באכילתו משום דם אחר שהודח כשאוכלו כשהוא חי כמ"ש ביו"ד סימן ס"ז[ והנה  
ן הרך כגון יונה ובר אווזא אבל בשר בהמה אינו חזי לכוס  ממ"א מבואר דדוקא במי

ואסור לטלטלו אבל בט"ז פוסק דאפילו בשר בהמה טפל מותר לטלטלו ע"ש וכן הא"ר  
מסכים לדינא כהט"ז דאפילו בשר בהמה מותר לטלטלו ובביאור הגר"א חולק ג"כ על  



יתי בהרבה  המ"א משום דאמרינן דכל בשר ראוי לאכול באומצא ע"ש וע"כ אף שרא 
 אחרונים שהעתיקו דברי המ"א לדינא במקום הדחק יש לסמוך על המקילין: 

בין המין שקורין הערינ"ג ובין כל המינין דכיון שהוא מלוח ראוי   -)קכו( דג מלוח 
 לאכול ע"י הדחק כמו בשר דחזי לאומצא וה"ה דג מעושן ]תוספות שבת[:

ינו ראוי אף לכלבים דאם היה ראוי  הט"ז פירש דהיינו שא - )קכז( מפני שאינו ראוי 
לכלבים אף דאינו עומד לאכילת כלבים מותר לטלטל אבל המ"א כתב דדבר העומד  
לאכילת אדם ואינו ראוי לאכול כך עד מו"ש אף דראוי הוא לאכילת כלבים מקצה  
איניש דעתיה מיניה משום דלא קאי לכלבים ולפ"ז שומן צונן של בהמה דאינו עומד  

 ם אסור לטלטלו וכן פסקו האחרונים:כך לאכילת אד
דהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים דהא לא חזו. ואפילו אם   -)קמו( אסור לטלטל וכו'  

יכול להגיע להפסד על ידם כגון שהעוף פורח ע"ג הכלים ויכול לשברם אפ"ה אסור  
לתפסם בידים ואפילו אם הוא מורגל בבית מכבר דתו אין בו משום חשש צידה  

מן שט"ז אפ"ה ליטלם בידים אסור משום מוקצה אלא יפריחנה מעליהם  כמבואר בסי
וכמבואר בסימן של"ד במ"א בסק"ג דאיסור טלטול מוקצה הוא אפילו במקום  

 הפסד:  
 

 משחקים בשבת 
 סעיף מה שו"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  

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

כו"ע אסור לשחוק בר"ה ואפילו בכרמלית  בו שם מוקצה וכדלעיל בסכ"ב. ומ"מ ל
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  

 וקטנים דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין:   בנשים
 שמירת שבת כהלכתה 

 

 



 
 דיני משחקים בשבת   -שו"ת אור לציון חלק ב פרק מב 

 אופן בשבת.  -א. שאלה. האם אפשר להתיר לילדים לרכב על תלת 
 אופן בשבת.  -תשובה. מותר לילדים לרכב על תלת  

גלגלים קטנים שמניחים   -גלגיליות )סקטים ב. שאלה. האם מותר ללכת בשבת על 
 תחת הרגלים כעין נעלים(.

 תשובה. מותר ללכת בשבת על גלגיליות.  
 ג. שאלה. האם מותר לילדים לשחק במכוניות המונעות על ידי קפיץ. 

 תשובה. מותר לילדים לשחק בכל מיני צעצועים המונעים על ידי קפיץ.  
 בלון בשבת. ד. שאלה. האם מותר לנפח כדור או 

 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  

שחק במשחקים אפילו  לפרק מיד את הצורות שיצרו, אולם יש להמנע מלתת לבנים ל
שלא הגיעו עדיין למצוות, שלא להרגילם בביטול תורה. וגדולים אין להם אף לטלטל  

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

 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  

תר לגדול לתת  ועושים צורת בנין או מגדל, וחוזרים ומפרקים אותן בשבת. וכן מו
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  

שיר, אפשר להניח לקטן לשחק בו, מבלי שגדול יסייע לו  בהליכתם, אבל אינו קול 
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  

וך. ואמנם  שאין כן כלי משחק של תינוקות, שהילדים משחקים בו גם כשאינו ער 
 משחק הפועל על ידי בטרייה, אין לגדול לטלטלו בשבת.  

file:///C:/Users/win%2010%20home/Desktop/office%202013/תורת%20אמת%20341/Temp/his_temp_1_15.htm%23סימן%20שח%20סעיף%20ו'%20-%20מוקצה%20מחמת%20גופו-פד!
file:///C:/Users/win%2010%20home/Desktop/office%202013/תורת%20אמת%20341/Temp/his_temp_1_15.htm%23סימן%20שח%20סעיף%20ו'%20-%20מוקצה%20מחמת%20גופו-פה!


צעצועים שנתפזרו בחדר, מותר לגדולים לאוספם במטאטא לארגז הצעצועים,   :פו
משום מעמר. והמיקל לאוספם ביד יש לו על מה  ואין בזה לא משום מוקצה, ולא 

לסמוך, שיש אומרים שבצעצועים שבזמנינו הנעשים בבתי חרושת אין בהם דין  
 מוקצה.  
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