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חול שבגינה המיועד למשחקי הילדים ,האם הוא
מוקצה בשבת?

מבואר בשו"ע 1שסת

חול הינו מוקצה בשבת.

והיינו בי חול שבחצר או שעל שפת הי או הנמצא
באתר בניה .אול אפשר לייחד את החול לשימוש
המותר בשבת וכ הוא לא יהיה מוקצה .וממילא,
חול שבגינה המיועד למשחקי הילדי אינו מוקצה,2
שהרי הוא מיועד לשימוש היתר.
אמנ  ,כל זה דווקא בחול ר מאד שאי במשחק
עמו משו

איסור עשיית גומות ]שזה ממלאכת

בונה[ ,והיינו כל שכשעושה גומה בחול מיד נופל חול
אחר לתו הגומה כ שאי הגומה מתקיימת כלל.3
אבל חול עבה יותר כגו שיש בו קצת לחות וכדו',
שכשנעשה בו גומה היא עומדת ,לכאו' אסור לשחק
בחול זה .אלא שג בזה אפשר שיש להקל במשחק
הילדי  ,משו שג כשהילדי עושי גומות בחול
הדבר ידוע וניכר לכל שאי זה עשוי לקיו אלא רק
למשחק ילדי  .4ויש לעשות שאלת רב בזה.5

א לגבי בשר כתב השו"ע 7שא שאינו מבושל אינו
מוקצה .והטע משו "דחזי לאומצא" ,והיינו שיש
אנשי

שדעת

יפה וכוססי

בשר חי .אלא

8

שהמג"א סובר שכל דברי השו"ע זה רק בבשר עו
כתרנגול ויונה ,שהוא ר

ואפשר לאוכלו בלתי

מבושל ,אבל בשר בהמה שהוא קשה אינו ראוי
לאוכלו כ ואסור לטלטלו .אבל הט"ז 9חולק על
המג"א ,וסובר שכל בשר מותר לטלטלו ,מפני שא
א אינו ראוי לאד ראוי הוא לכלבי .10
וכתב המ"ב ,11שבמקו הדחק אפשר לסמו על דברי
המקילי שבי בשר עו

ובי בשר בהמה אינ

מוקצה.
12

אול  ,הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ"ל נקט,
כי כהיו שאי שו אד שאוכל בשר חי בי בשר
בהמה ובי בשר עו ובפרט כשלא נמלח ,13א"כ כל
בשר שאינו מבושל הרי הוא מוקצה ואסור לטלטלו.
וא שאפשר לתת אותו לכלבי  ,אסור ,מפני שאי
ברצונו של האד לעשות זאת ,וע"כ אי זה מועיל.14

מה דין תפוחי אדמה או בשר שאינם מבושלים?

כל דברי מאכל שאינ
הרי ה

מבושלי

וא"א לאוכל

כ

מוקצה ,6כגו תפוחי אדמה ,אורז ,דגי

בלתי מבושלי וכדו'.

 1ש סעי ל"ח.
 2שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט"ז סעי ד'.
 3מ"ב ש ס"ק קמ"ג.
 4עיי שמירת שבת כהלכתה ש הערה י"ב והערה נ"ז.
 5הגאו רבי משה שטרנבו שליט"א אינו מסכי לקולא זו.
 6שו"ע ש סעי ל"ב.

 7ש סעי ל"א.
 8הובא במ"ב ש ס"ק קכ"ה.
9ש .
 10וא הגר"א סובר שכל בשר אינו מוקצה ,א לא מהטע
שראוי לכלבי  ,אלא משו שסובר שא בשר בהמה אפשר
לכוססו חי.
 11ש .
 12שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק י"א הערה כ' ,וכ"כ בספר
אגרות משה או"ח ח"ה סימ כ"ב אות ט'.
] 13וא שיש בנ"א שאוכלי סטייק "טרטר" ,ה מיעוט קט .
וא א נרצה להקל בזה היינו רק לה עצמ ולא לשאר
האנשי [.
 14עיי מ"ב ס"ק קכ"ז ,וג לפי הט"ז שטעמו שאי הבשר מוקצה
מפני שראוי לכלבי  ,א"א להתיר בזמננו כיו שהמ"ב לא היקל
בשעת הדחק אלא משו דעת הט"ז והגר"א ,וטע הגר"א לא
שיי בזמננו.

ומכא הערה ,להיזהר לפני שבת לסדר את המקפיא
באופ שלא יפריעו מיני מאכל שאינ

אבל דבר שהוא מאכל רק לבעל חי שאינו מצוי אצל

מבושלי

הרבה בנ"א במקו זה אלא רק אצל יחידי  ,כגו

להגיע לאוכל שרוצה לאוכלו בשבת ,משו

שהוא בע"ח יקר שמצוי רק אצל עשירי  ,או שאי

שהאוכלי שאינ מבושלי הינ מוקצה ולא יוכל

רגילות לאנשי במקו זה להחזיק בע"ח כאלו ,הרי

לקחת את האוכל שרוצה.

דבר זה הוא מוקצה ,ואי מועיל מה שיש איזה אד

פסולת כגון עצמות וכדו' האם הם מוקצה?

במקו זה שמחזיק כזה בע"ח.

כתב השו"ע

15

שעצמות הראויות למאכל כלב

וקליפות הראויות למאכל בהמה אינ

מוקצה,

אול

כ"ז רק לשאר בנ"א שאינ

כזה ,אבל לאד עצמו שיש לו בע"ח כזה ,אי דבר
20

ומותר לסלק מעל השולח  .אבל עצמות קשות

זה מוקצה בשבילו .

שאינ ראויות א לאכילת כלב ,וכ קליפות שאינ

ולכ  ,זכוכיות הינ מוקצה ,א א

ראויות למאכל בהמה ,כגו קליפות אגוזי

וביצי

מחזיקי

בבע"ח

יש איזה אד
21

שיש לו בת יענה שאוכלת זכוכיות  .ורק לאד

וכדו ,16הינ מוקצה ואסור לטלטל ] ,ולעני כיצד

עצמו שיש לו בת יענה ,מותר לו לטלטל זכוכיות

אפשר לסלק מהשולח יתבאר לקמ אי"ה[.

כיו שלו ה אינ מוקצה.

וא עצמות וקליפות הראויות למאכל כלב ובהמה,
אינ

מוקצה רק במקומות שמצויי

בה

כלבי

ובהמה שמאכל עצמות וקליפות ,ואפילו אינ שלו
אלא של אחרי  ,אבל במקומות שאי מצוי בה
כלבי ובהמות ,א עצמות שראויי לבע"ח אלו הרי
ה מוקצה.17

בגליון הבא:

−

זכוכית שבורה הנמצאת במקו שיכולי אנשי

ויש לדעת ,שכל זה דווקא באופ שלא נשאר שו

להינזק ממנה ,הא

אוכל ע"ג העצמות או הקליפות ,אבל א נשאר קצת

למקו אחר?

בשר על העצמות ,או נשאר קצת פרי באגוז ,מותר
בכל אופ לטלטל את העצ או הקליפה אגב הבשר
שאינו מוקצה.18
מה הדין אם יש באיזור בת יענה שאוכלת זכוכיות,
האם זכוכיות במקום זה אינם מוקצה?

הבאנו לעיל דברי השו"ע שעצמות וקליפות הראויי

−

מותר לטלטלה ולהשליכה

בור ביוב וכדו' שהתגלה ברחוב ,כיצד מותר
לכסותו?

−

הא מותר להזיז כלי שבור?

−

כלי טוב שנזרק לפח האשפה לפני שבת ,הא
הוא מוקצה?

לאכילת כלב ובהמה אינ מוקצה דווקא באופ שיש
במקו זה כלבי ובהמות מצויי .
ומה נחשב מצויי ? כתב המ"ב ,19שהכוונה שמצויי
אצל הרבה בנ"א ,ואז דבר זה אינו מוקצה לשו
אד .

 15ש סעי כ"ז.
 16מ"ב ש ס"ק קי"ד.
 17שו"ע ש סעי כ"ט.

 18מ"ב ש .
 19ס"ק קי"ט.

 20שו"ע ש .
21המקור לזה שבת יענה אוכלת זכוכיות הוא בברייתא
במסכת שבת ד קכ"ח ע"א.

