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 בית יוסף אורח חיים סימן שח  .1

 
   :כל דבר שאינו כלי ולא מאכל אדם ולא מאכל בהמה כגון :ת לישישה

                        Items that have no natural function    -אבנים ומעות וקנים ועצים וקורות ועפר וחול ומת •

    Live animals                                                                                                                              -ובעלי חיים  •

   Food items that are temporarily inedible -רות וצמוקים שהם מונחים במקום שמייבשים אותםוגרוג •

 וכל כיוצא בדברים אלו דלא חזו וזהו מוקצה מחמת גופו •
 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח  .2
 סעיף כ

לישב עליהם מותר מעט מבע"י,  ישב עליהםואסור לטלטלם; שקצצם לשריפה, מוקצים הם חריות )פי' ענפים( של דקל 
 אפילו בחול.  מבע"י לישב עליהם,  חשב עליהם, או אם קשרן לישב עליהםאם בשבת. וכ"ש 

 סעיף כא
 אא"כ למדום )פי' סדרום(. לישב )עליהם( אסור י שחשב עליו מבע"י, אבל נדבך של אבנים אף על פ

  וכן עיקר.  וי"א דדין אבנים כדין חריות,    הגה:
 סעיף כב

ת, או להכות בהן בברזא )פירוש הקנה שמשימים בחבית או בבקעת, או לסגור בהן את הדלאסור לכסות פי חבית באבן 
וה"מ,  יחדה לשבת זה בלבד,אבל  לעולםמבע"י, אסור, אלא אם כן יחדה לכך אף על פי שחשב עליה  להוציא היין ממנו(

ביחוד לשבת אחת וע בה אגוזים, לפצ אבל בכל מידי דאורחיה בהכי, כגון הני דאמרן בדבר שאין דרכה לייחדה לכך, כגון
דלא שנא. וי"א שצריך שיעשה בה שום מעשה של תיקון מבע"י )מד וע"ל סימן רנ"ט )צז( דביחוד . ויש מי שאומר סגי

 סגי(. 
 

 משנה ברורה סימן שח ס"ק צז .3
. ולענין מידי דאורחיה בהכי נראה ביחוד לעולםהיינו מה שמבואר שם ס"ב דאפילו באבנים סגי  - )צז( דביחוד סגי

 :דסגי ביחוד לשבת אחת דבמקום הצורך יש לסמוך להקל
 

 ביאור הלכה סימן שח סעיף כב .4
ולפ"ז אפילו אם לא יחדה כלל רק שפצע בה אגוזים  זו היא דעת הר"ן שלמדה מדין חריות ע"ש  -ביחוד לשבת אחת סגי 

 :מבעוד יום סגי כמו בחריות אם ישב עליהן מבע"י וכנ"ל בסעיף כ'
 
 

Something normally used in a permissible fashion but was designated for a prohibited cause: 
Permissible if you did anything to change its purpose (repurposed before Shabbos through an act or 
thought). 
Something which is normally used in a prohibited fashion: 
Permissible only if an action was taken to repurpose. According to Rema a though suffices.  
Something which is uncommon to be repurposed: 
A permanent designation for permissible action is required.   

 

Fooduktza M 
 

  -גמ' )שבת דף מ"ה.( .5

 
 "אמר רב יהודה אמר שמואל אין מוקצה לר' שמעון אלא גרוגרות וצימוקים בלבד"
 

  -(אלא גרוגרות וצמוקין רש"י )שם ד"ה  .6
 " שיתייבשו וכן צימוקים דענביםגרוגרות תאנים שמעלה לגג ליבשן ומשנשתהו שם מעט אין ראוים לאכילה עד "

  -תוד"ה בגרוגרת .7
 "בירושלמי מפ' שמסריחין בינתיים כיון שמתקלקלין כל כך אין דעתו לקחתם עד שיתקנו היטב"
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  -)שבת דף מ"ה.( משיך הגמ' מ .8

 " תמרה לרבי שמעון מהו א"ל אין מוקצה לר"ש אלא גרוגרות וצימוקין בלבד פצעיליבעא מיני' רבי שמעון בר רבי "

 

  -ם(ד"ה אלא בגרוגרות וצימוקירש"י ) .9
 " דאיכא תרתי דדחינהו בידים ולא חזו"

 
 

 -ב'( ףעיס ש"יסימן ) ךרו עלחן שו  .10
ות וצמוקים שמניחין אותם במוקצה לייבשן אסורין בשבת משום מוקצה שהן מסריחות קודם שיתייבשו ...אבל גרוגר"

 "דכיון שיודע שיסרחו הסיח דעתו מהם ,וכיון דאיכא תרתי דחינהו בידים ולא חזו הוי מוקצה 
 

Foodsnedible I 
 

   -(ט"כ סע'  ח"ש )ס'  שו"ע .11
 לו יש אם מצויים שאינן ועוף חיה למאכל אלא ראוי אינו אםו ,אותו המצויין מטלטלין ועוף חיה למאכל ראוי שהוא כל"

 אסור" ל"וא המין לאותו הראוי מאכל לטלטל ותרמ עוף או חיה מין מאותו
 רמ"א )שם(  .12

 מצויים  כלבים דהא לכלבים  ראויים אם ש"מע הבשר מן שנתפרקו עצמות לטלטל מותר זה ולפי 
 

Animals   בעלי חיים - 

 סעיף לט  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח .13
אסור   ם עליו,מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים, כדי שיעלו וירדו בו, ובעודאסור לטלטל בהמה, חיה ועוף; ואעפ"י כן 

 לטלטלו. 
 

 אפ"רוע סי' אור ז"ח מהר ת"שו  .14
.  בכלובו נאה בקול המצפצפים עופות לטלטל להתיר ל"נ מ"מ. נינהו מוקצים חיים שבעלי י" אעפ ל" נ כי הודיעוני ועוד
 . בהן ולשורר לטלטלן מותר היה שמא תפסק שמא גזירה לאו דאי שיר כלי מכל ולמד וצא

 .יצחק רבינו בן אליעזר חיים בדעת העני
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 בפ"רוע סי' אור ז"ח מהר ת"שו  .15
 לצורך לאיסור שמלאכתו כלי דאף. כלים מהיתר חיים בעלי שמוש היתר ללמוד דאין להתיר לבי מלאני לא העופות ועל
 עליהם כלי תורת דאין משום לטלטל אסור גדול צורך מהם צריך אפילו שבחצר צרורות אבל. מותר מקומו ולצורך גופו
 .  חיים בבעלי  רבנן פלוג ולא חיים בבעלי משתמשין דאין חיים יבבעל יותר לאסור ויש. חיים בבעלי נמי הכי

 .ל"זצ יחיאל ר"ה בן אשר
 

 תוספות מסכת שבת דף מה עמוד ב .16
אפרוח חי משום דחי חזי לשתק בו תינוק כשבוכה פירש הר"ר יוסף דלא נקט  -הכא במאי עסקינן דאית ביה אפרוח מת 

משמע דאסור לטלטל ועוד אי מחיים שרי אמאי קאמר בסמוך רוחין ואין נראה דהא בההיא דכופין את הסל לפני האפ
  אלא ודאי בעלי חיים מוקצין הם כגרוגרות וצימוקין ומקצה אותם גם מכלביםדמודה ר"ש בבעלי חיים שמתו שאסורין 

 
 -(ו שמירת שבת כהלכתה )פרק כ"ז הערה צ"  

 
 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כב .17
ד"ה הכא  : צפורים קטנים שמצפצפין וקטנים משחקין עמהם, האם דינו כמוקצה, דבתוס' שבת דף מ"ה ע"בשאלה

 התיר הר"ר יוסף לטלטל אפרוח חי, דחזי לשחק בו תינוק. 
 אלא א"כ הם מיוחדים לשעשועים )פעטס(.  -: כל בעלי חיים הו"ל מוקצה, אפי' באותן שהתינוקות משחקין בהן תשובה

 
 שליט"א  וייס אשר רב הגאון  תשובת חיים דבעלי מוקצה .18

 בהם להשתעשע כדי ועופות חיות מגדלים היו לא קדם דבימי בזמנינו, אלה בחיות להקל לדון וםמק יש לכאורה אמנם
 לשם  אפרוחים  גידלו  שלא  פשוט  אך  ,בוכה  תינוק  להרגיע  כדי  באפרוח  להשתמש  אפשר  מ"דמ  'התוס  שכתבו  אלא  ולטלטלן

 תדיר אותם מטלטלין אלה שחיות ובזמנינ כ"משא הראשונים, החמירו כ"ומשו זה, לשימוש אותם ייחדו ולא זו, מטרה
 לטלטלן שמותר ש"והרא "התוס יודו דבזה ומסתבר והנאתן, שימושן דרך וזה

 אלה חיות והרי שבחצר, לצרורות ח"בע דימה ש"והרא וצימוקין, לגרוגרות ח"בע דימו 'התוס טעמא, בתר זיל דהלא
 טובא וחזיא בידים ירבוםק אלה וחיות 'חזי ולא בידים 'דדחי צ"לגרו דמי לא ודאי שבזמנינו

 שייחדם וצרורות עפר הלא (,ומ"ק ק"ס ח"ש )סימן ב"והמשנ ש"הרא וכדברי ואבנים לצרורות ח"בע לדמות באנו ואם
 יום  בכל אותם ומטלטלים וטלטול, לשימוש שייחדום אלה ח" בבע ה"וה ע,"לכו הייחוד מהני מעשה י"ע תמידי לשימוש

 ויום 
 ברוב  כאשר אלא פלוג לא אמרינן לא כאן דעד הפוסקים גדולי כתבו כבר הלא ש,"ראה וכדברי פלוג לא משום ל"ואת

 לא המיעוט י"עפ אלא לאסור טעם אין כאשר אבל רובא, אטו מיעוטו ואסרו ולאסור לגזור סברא יש והעניינים המקרים
  ז( "הט ב")פי גירושין 'הל למלך במשנה עיין פלוג, לא אמרינן לא ג"כה וכל המיעוט בשביל הרוב את שאסרו מסתבר
 ( ה"סק ה"רע סימן ח")או השקל  ובמחצית ב("כ ק"ס ו"ע )סימן יעקב המנחת בשם ('ב ק"ס ז"מש ח"פ 'סי ד")יו  ג"ובפרמ

 ב("ה סוף א"פ )עדות משנה בכסף אמנם ל."ואכמ זה, בכלל 'ותוס י"רש שנחלקו כתב א("ע ')ב כתובות א"הגרעק 'ובחי
 ש "עי  פלוג, לא אמרינן מיעוט אטו ברוב דגם דנקט משמע


