
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  שאלה

להדק את פס המתכת שבמסכה בשבת האם מותר
1
. 

 

 תשובה 

רבים מתירים
2

מי שאוסר, ויש 
3
. 

 

 מכה בפטיש בנין בכלים, מלאכת –ביאור מושג 
 

נחלקו הראשונים האם יש מלאכת בונה בכלים, או שמא מלאכת בונה  - בנין בכלים

נאמרה רק בקרקע או במחובר אל הקרקע
4

השו"ע, 
5

פסק שיש בנין וסתירה בכלים, אך  

הביא גם את הדעה שאין בנין וסתירה בכלים בכדי שנוכל לסמוך עליה לשבור ולפותח 

 שה אסור לבנות או לסתור כלים בשבת.כלים על ידי נכרי, אם כן למע

 

עם את חלקי הכלי דהיינו שמחבר  תקיעה –א יש ג' דרגות בהרכבת כלים  – הרכבת כלים

מסמרים או דבק או חיבור חזק מאוד איסורו מהתורה
6

מהדק את רק דהיינו ש הידוק –ב , 

גזרה שמא יתקע ויחבר את הכלי עם מסמרים או  ,,  איסורו מדרבנןחלקי הכלי זה לזה

דבק
7

ואין  לבונהחבר את חלקי הכלי באופן רפוי, חיבור זה אינו דומה מותר ל רפוי –ג , 

כל חשש שמא יתקע
8

ביארויש ש, 
9

, שההבדל בין חיבור מהודק האסור לבין רפוי המותר 

מנת להפריד את תן לפתיחה בקלות בעוד מהודק יש להשקיע מאמץ על הוא שרפוי ני

 .החיבור

 

                                                
1

 מסכה כירורגית רגילה. 
2

הגר"מ סירוטה  ,מח"ס מאור השבתהגר"מ יאדלר שליט"א  אב"ד רמת שלמה, שמעתי מהגר"מ דייטש שליט"א 

 .גולדשמיט שליט"א רב בית הכנסת ישורון מודיעין עיליתשם הגר"ד וב מו"ץ  בעדה"ח, שליט"א
3

שמעתי שהגם שהוא מתיר שמע שיש  ומהגר"מ יאדלר ,הוראהאב"ד היכל  שמעתי מהגר"מ ברנדסדורפר שליט"א 

 עוד פוסקים החוששים לכך. 
4

 תוס' והרא"ש יש מלאכת בונה בכלים, לרש"י וספר יראים אין בונה בכלים.לטור ב"י סי' שי"ד ס"א וס"ז,  
5

 סי' שי"ד ס"א ובס"ז הביא מחלוקת. 
6

 י"א משום מכה בפטיש.שו"ע סי' שי"ג ס"ו, ובמ"ב שם ס"ק מ"א הביא די"א שחייב משום בונה בכלים ו 
7

 ראה שו"ע ומ"ב שם. 
8

  .שו"ע ומ"ב שם, ובתנאי שאין דרך בכלי זה להרכיבו בהידוק דא"כ יש שוב חשש שיבוא להדקו ולתקוע 
9

 ארחות שבת פ"ח סע' מ"ה. 

 שואל ומשיב
  הלכות שבת המצויות בתוספת ביאור בלשון השוה לכל נפש

 הידוק פס המתכת במסכה בשבת –נושא העלון 

תש"פכי תצא פרשת  גליון ק' 

 לחץ כאן בינינו לצפייה באתר

 

http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%94


היא מכה בפטישאחת מל"ט מלאכות  – מלאכת מכה בפטיש
10

האומן מכה בפטיש על , 

הכלי בעת גמר מלאכתו ליישר את עקמומיתו
11

בכל אפשר כבר להשתמש בכלי אם , אפילו 

זאת אם מוסיף משהוא בכלי אפילו רק לנוי ויופי חייב משום מכה בפטיש
12
. 

 

 מצד בניה והרכבה של כלים, נראה שהדבר מותר כיון – מתכת של המסכההידוק פס 

שהדבר רפוי וחיבור או יצירה רופפת בכלים מותרת, אכן מצד מלאכת מכה בפטיש 

סיום וגמר הכלי, אם כן יתכן והידוק המתכת על שה אפילו קטן ביותר של מעשמהותה 

 בפטיש.  האף תחשב כסיום וגמר יצירת המסכה ותאסר מדין מלאכה דאורייתא של מכה

 

 אין בו משום מכה בפטיש, ורוב הפוסקים סוברים שההידוק מותר  המתירים

ואין הידוק קל זה נחשב  אין כאן איזה מעשה של תיקון בכלי אלא זו השתמשות בכלי - א

אלא הדבר דומה לכוס פלסטיק חד פעמי  ש וכתיקון והשלמת המסכהכמכה בפטי

 , שהתעקמה שאין איסור ליישרה ואין כאן חשיבות של מכה בפטיש

מעשה ההידוק רובו ככולו אינו מתקיים ולאחר שמוריד את המסכה פס המתכת  – ב

מתיישר או מתעקם לצד השני וכדומה ואין כל קיום להידוק שנעשה, וגם אם נשאר מעט 

המסכה,  ל צורך בזה ואינו מקל עליו יותר בעת שלובש שנית אתאין כ ,מהקיפול שעשה

מכה איסור אין במעט שכן מתקיים ולכן  ההידוק דבר שמתקיים וכן אין חשיבותאם כן אין 

 והדבר מותר.בהידוק המסכה לפניו בפטיש 

 

 סוברים, האוסרים

וכשם שהמיישר מעט את המחט חייב  ,הקל ביותרולו מכה בפטיש חייב על כל תיקון  – א

מה לפניו יש כאן חשיבות של תיקון יאמתכמו כן כאן שמהדק ולו במעט את המסכה ו

 המסכה והדבר אסור,  

הגם שיתכן ורוב ההידוק יחזור למקומו כשיסיר את המסכה, אכן מעט מההידוק בדרך  – ב

סכה על מלהדק את ה כלל נשאר קיים, ועל דבר זה מתחייב משום מכה בפטיש ולכן אסור

 פניו בשבת.
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10

 משנה שבת ע"ג. 
11

 מ"ב סי' שי"ד ס"ק ח'
12

 שו"ע סי' ש"ב ס"ב ומ"ב שם ס"ק י'. 

 לע"נ העלון מוקדש

 לום ז"לאמו"ר הר"ר ישי ב"ר ש

 "ע ח' אלולנלב 

 דב זאב ז"ל וזקני הר"ר שמואל מאיר ב"ר

 על גדולי ישראל מחבר ספר

 ע ה' אלולנלב"

 תנצב"ה 

 

 


