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ניירות כתיבה

מוקצה מחמת חסרון כיס

הגדרת הדבר :כל כלי

שבני אד

או חפצי

מקפידי עליה ונזהרי שלא ינזקו ,ומשו כ לא
משתמשי בה לשו דבר חו מהשימוש המיועד
לה

וכשלא משתמשי

שמי

בה

שמור ]והשימוש המיועד לה

אות

במקו

הוא שימוש שאסור

לעשותו בשבת ,או אפילו מותר לעשותו בשבת אבל
אי הוא עומד לשימוש בשבת מחמת שנזהרי עליו
כנ"ל[.

מקפידי

עליה

מאוד ושומרי

לשו

לאד

בשביל השימוש בה  ,דינ

כדי מוקצה

מחמת חסרו כיס.3
בולי

אפילו זולי דינ כדי מוקצה מחמת חסרו

כיס ,4מפני שאנשי לא משתמשי בה לשו דבר
חו מלצור שליחת דואר ,ומשו

כ א שומרי

עליה במקו מיוחד לבל יתקלקלו.
כגו  :תוכניות בניה ,חשבוניות,

חשובי

חוזי  ,פנקסי שיקי  ,כרטיס אשראי וכו' ,דינ כדי

הינ סכיני שבעליה
אות

מטרה אחרת אלא לכתיבה,

אע"פ שאינ יקרי ער מבחינה ממונית אלא יקרי

מסמכי

דוגמאות למוקצה מחמת חסרון כיס

סכי שחיטה 1וסכי מילה

להשתמש בה

א

אד

מקפיד עליה

שלא

לבל יפגמו

כיס ,5מפני שמקפידי

מוקצה מחמת חסרו
לשומר

במקו

מיוחד ולא לעשות בה

שו

וכדו' ,ומשו כ אי משתמשי בה כלל לשו דבר

שימוש אחר.

חו משחיטה ומילה .ושומרי עליה במקו מיוחד

דרכו ותעודת זהות כיו שרגילי לשומר בנרתיק

לבל ינזקו .ועל כ דינ כדי כלי שמלאכתו לאיסור

ג"כ

שאסור להזיזו ולטלטלו בשו אופ .
2

מצלמה יקרה היא מקצה מחמת חסרו כיס  ,שהרי

מיוחד ואי בה

שו

שימוש בשבת ,הרי ה

מוקצה מחמת חסרו כיס.6
כרטיסיה של אוטובוס

לכאורה דינה כדי מוקצה

אי משתמשי במצלמה אלא בשימוש המיועד לה,

מחמת חסרו

והוא שימוש שאסור לעשותו בשבת ,ובעת שאי

לדברי אחרי היא מתבלה ומתקלקלת .7אמנ יש

משתמשי בה שומרי עליה ,וכ אי נותני אותה

אנשי שאינ מקפידי כ"כ ומשתמשי בכרטיסיה

לילדי קטני .

לצור סימניה בספר וכדו' שימושי שאינ מבלי

מכשיר  IPODהינו ג"כ מוקצה מחמת חסרו כיס,

אותה כ"כ ,וא"כ אפשר שאי דינה כדי מוקצה

מטע הנ"ל במצלמה.

מחמת חסרו כיס ,אלא כדי כלי שמלאכתו לאיסור

כיס ,מפני שא

משתמשי

שיתבאר להל אי"ה.
 1שו"ע סימ ש"ח סעי א'.
?ולעני סכי של מילה שמשתמש בו לצור המילה בשבת זו,
עיי מ"ב סימ ש"י ס"ק ט"ו.
 2ומצלמה זולה שאי מקפידי עליה ,הרי היא מוקצה אבל לא
מחמת חסרו כיס.

 3שמירת שבת כהלכתה פרק כ' סעי י"ט ועי"ש הערה נ"ו.
 4ש סעי כ'.
 5ש פרק כ"ח סעי ו'.
6ש .
 7עיי ש פרק כ' סעי כ'.

בה

וכ הדי א

מה דין תמונה תלויה על הקיר?

תמונה התלויה על הקיר ,א
תינזק וכשמורידי

מקפידי

באמצע השבת חשב האד

שאינו

עליה שלא

מקפיד על הדבר ,כגו מוהל או שוחט שהחליט

בה מאד,

חדשה למלאכתו ,ורוצה עכשיו

אותה מהקיר נזהרי

לקנות סכי

דינה כדי מוקצה מחמת חסרו כיס  .אבל תמונה

להשתמש בסכי המילה או השחיטה לחתו איזה

שאינה עלולה להינזק ואי מקפידי עליה כ"כ ,אינה

דבר ,הדבר אסור ,משו שאע"פ שאי הסכי חשוב

ואי

בעיניו כבר ,כיו שהוא התקצה בכניסת השבת הרי

8

מוקצה .ודעת החזו"א ,9שכל שקבע לה מקו
דר לטלטלה מש  ,דינה כדי מוקצה גמור.

הוא מוקצה לכל השבת.

האם מותר להחליף שלט "יעלה ויבוא" או שלט "ותן
טל ומטר" התלוי בקיר ביהכנ"ס?

מצלמה יקרה מאד שנשכחה במרפסת ועכשיו יורדים
גשמים והיא עלולה להתקלקל ,האם מותר להכניסה
לתוך הבית?

שלטי

אלו אינ

להיות תלויי

מיועדי

בקיר

בקביעות ,אלא כפי צור העניי  ,ועל כ אי דינ
כדי שאר תמונות שנתבאר לעיל ,ומותר להחלי
שלטי אלו בשבת.
ארו כבד שאי מזיזי אותו ממקומו מחמת כובדו,
אי איסור להזיזו ממקומו בשבת ,אע"פ שיש לו
קביעות מקו  .10אול  ,א

שנתבאר לעיל ,ומוקצה מחמת חסרו כיס אסור
להזיזו אפילו במקו הפסד] .13ולא יועיל בזה אפילו
א

האם מותר להזיז ארון כבד בשבת?

מקפידי

מצלמה יקרה הרי היא מוקצה מחמת חסרו כיס כפי

שלא להזיזו

ממקומו מחשש שיתקלקל ע"י כ  ,הרי הוא בכלל
מוקצה מחמת חסרו כיס ,ואסור להזיזו בשבת.11
מוקצה מחמת חסרון כיס שנשבר ועכשיו אין
מקפידים עליו ,האם מעתה מותר לטלטלו?

ירצה להשתמש במוקצה הזה לאיזה שימוש

המותר ,שזה מועיל רק בכלי שמלאכתו לאיסור וכפי
שיבואר לקמ אי"ה ,אבל במוקצה מחמת חסרו כיס
אי מועיל עצה זו כלל[.
אול  ,מותר לכסות את המצלמה בניילו או איזה
כלי וכדו' לבל תתקלקל .משו שאי איסור לטלטל
דבר שאינו מוקצה אפילו כשמטלטלי אותו לצור
דבר המוקצה.14

ישנו די שדבר שהיה מוקצה בבי השמשות של
כניסת שבת הרי הוא מוקצה לכל השבת ,ואע"פ
שנתבטל הסיבה שמחמתה הוא היה מוקצה בתחילת
השבת"] .מיגו דאיתקצאי לבי השמשות איתקצאי
לכולי יומא"

מתו שהיה מוקצה לבי השמשות

התקצה לכל היו [.
12

ומשו כ כתב המ"ב  ,שדבר שהיה מוקצה מחמת

בגליון הבא:

−

כלי שמלאכתו לאיסור

−

מה הדי כשיש לי מפצח אגוזי ובכ"ז אני רוצה

חסרו כיס ובאמצע השבת נשבר ,ועכשיו כבר אי
האד

מקפיד עליו שהרי אינו שווה כל כ  ,אפ"ה

הוא נשאר מוקצה כדי מוקצה מחמת חסרו כיס,
כמו שהיה דינו בבי השמשות.

 8ש סעי כ"ב.
 9סימ מ"ג ס"ק י"ז ,ועיי שמירת שבת כהלכתה ש הערה ס"ז.
 10שו"ע סימ ש"ח סעי ב'.
 11מ"ב סימ ש"ח ס"ק ח'.
 12ש סו ס"ק ל"ה בש המג"א.

לפצח ע פטיש?

−

כלי שמלאכתו לאיסור שנשכח בחו ויכול
להתקלקל מהגשמי הא מותר להכניסו?

 13שו"ע סימ ש"ח סעי א'.
 14שו"ע סימ ש"י סעי ו'.

−

