
ØØ

היבט הידע: דיני אונאה בהינתן מודעות הצדדים

אחד השיקולים המרכזיים בכל עסקה בין שני צדדים הוא שאלת הידע המוקדם. במסגרת סדרת 

המאמרים על דיני אונאה, נדון במאמר הנוכחי על הנושא של ידע מוקדם בהקשר לאיסור ודיני 

אונאה.

מול תביעה במסגרת דיני אונאה, לעתים קרובות תבוא התגובה ש"הרי היית מודע היטב לפערי 

המחירים". כאשר הקרבן היה מודע מלכתחילה שהוא משלם מחיר גבוה בהרבה ממחיר השוק, 

לכאורה קשה לבוא בטענות על הצד הפוגע – הרי הקרבן "סבר, וקיבל".

ואולם, כפי שיתברר הנחה זו בהחלט אינה פשוטה על-פי הלכה. האם ניתן אפוא לתבוע תביעת 

אונאה למרות מודעות מוקדמת של פערי המחיר? איך הדבר קשור למגבלת הזמן שקובעת 

עסקה  על  יחולו  לא  אונאה  שדיני  להסדיר  ניתן  אופן  בכל  ואיך  אונאה?  תביעות  על  ההלכה 

מסוימת? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

אונאה מדעת

הגמרא )בבא מציעא נא, א( דנה במקרה הבא. אדם מסוים הצהיר על מוצרים שביקש להעמיד 

למכירה, במחיר של ששה זוז ליחידה. מחיר השוק של המוצרים היה חמשה זוז, זוז אחד פחות. 

עובר-ושב שהיה מעוניין לרכוש את המוצרים, אך לא במחיר מופקע, עשה לעצמו חישוב מהיר. 

הוא שיער שאילו היה מציע למוכר מחיר ממוצע של חמשה וחצי זוז, הלה היה מסכים לעסקה. 

ואולם, במקרה הזה הפער בין מחיר השוק לבין המחיר האמתי היה מגיע לחצי זוז בלבד, דהיינו 

פחות מששית ממחיר השוק. נסיבות אלו היו שוללות מן הקונה את הזכות לתבוע את כספו 

בחזרה, שכן בפחות מששית אין זכות ממונית על-פי דיני אונאה.

מכאן הסיק הקונה שעליו לשלם דווקא את המחיר המלא המבוקש של ששה זוז. כיון שדאג 

לכך שיהיה סך מדויק של אונאה – בדיוק ששית ממחיר השוק – הרי שהקונה שמר לעצמו בכך 

את הזכות לתבוע את עודף התשלום )זוז אחד( בחזרה. הוא גם יזכה במוצר המבוקש, ובסופו 

של יום ישלם לא יותר ממחיר השוק.

במקרה הספציפי של הגמרא, המסכנה היא שהקונה אינו רשאי לתבוע תביעת אונאה, מפני 

שמדובר באדם פרטי המוכר את חפציו, ולא במוכר מקצועי. בשל הממד האישי של המכירה, 

במדבר תשע"ו

מאמר השבוע ממשיך את סדרת המאמרים בעניין דיני אונאה, ועוסק בשאלה המסוימת 

של  מוקדמת  מודעות  למרות  אונאה  תביעת  לתבוע  ניתן  האם  הצדדים.  מודעות  של 

הצדדים לפערי המחיר? איך הדבר קשור למגבלת הזמן שקובעת ההלכה על תביעות 

מסוימת?  עסקה  על  יחולו  לא  אונאה  שדיני  להסדיר  ניתן  אופן  בכל  ואיך  אונאה? 

בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

או  "מספר",  למילה 

מספר  ישנן  "ספר",  לשורש 

המשמעות  משמעותיות. 

פריטים  כימות  הינה  הפשוטה 

נצטווה  כך  על   .)number(

ספר  בתחילה  רבנו  משה 

במדבר, למנות את בני ישראל 

נוסף  מובן  שמות".  "במספר 

 .)book( ספר  או  סיפור,  הוא 

“עיר  גבול:  הוא  שלישי  מובן 

על  העומדת  עיר  הינה  ספר” 

הגבול.

משותף  מכנה  יש  האם 

למשמעויות אלו?

את  יחד  שהמאגד  דומה 

המובנים הנ”ל הוא הרעיון של 

יחד  מאגד  ספר  ואיגוד.  קיבוץ 

אחת,  ליצירה  בודדים  דפים 

שונים  אירועים  מאגד  וסיפור 

הגבול  ערי  כך  אחיד.  להמשך 

של  שטחה  את  יחד  מאגדות 

תוחמות  שהן  בכך  המדינה, 

וקובעות  המדינה,  גבולות  את 

גם  וכך  בחוץ.  ומה  בפנים,  מה 

הקבוצה  את  מגדירה  הספירה 
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דיני אונאה אינם חלים. אך למעט סיבה זו, מבואר מדברי הגמרא שהטקטיקה של המוכר היא 

כדין: הוא יכול לשמור את המוצרים שקנה, וגם לתבוע בחזרה את עודף הכסף ששילם.

בכך  אין  )או המוכר( מודע למחיר הבלתי-הוגן שהוא משלם,  עולה אפוא שגם כאשר הקונה 

שלילה לתביעת אונאה. הלכה זו נפסקה במרדכי )בבא מציעא סימן שז(, והובאה ברמ"א )חושן 

משפט רכז, ז(.

בעיית הגבלת הזמן

העיקרון האמור עומד בסתירה, כך לכאורה, עם עיקרון יסוד אחר של דיני אונאה. המשנה )בבא 

מציעא מט, ב( קובעת שיש הגבלת זמן על תביעת אונאה: ניתן לתבוע אונאה רק "עד שיראה 

]את הממכר[ לתגר או לקרובו". הלכה זו נפסקה כלשונה ברמב"ם ובשולחן ערוך )רכז, ז(.

זו, כפי שרש"י מבאר, הוא שלאחר הזמן של "עד שיראה לתגר או לקרובו"  ההיגיון שבהלכה 

אנו מניחים שהקונה אכן הראה את הממכר למי שיכול לייעץ לו על המחיר האמתי שלו. מכאן 

אנו מניחים שהקונה נעשה מודע לעובדה שרימו אותו במחיר הממכר. אם, למרות מודעות זו, 

הקונה עדיין אינו תובע את האונאה, ניתן להסיק שהוא ויתר על התביעה, וכיון שכן שוב אינו 

יכול לתבוע.

למדנו אפוא מדברי המשנה שכאשר הקונה יודע שרומה, ואינו תובע את כספו כדין, הרי שיש 

להניח שהוא ויתר על זכותו לקבל את כספו בחזרה – ושוב אינו רשאי לתבוע. אם כן, איך ניתן 

לומר שכאשר אדם היה מודע לכתחילה לפערי המחיר שבמוצר, עדיין רשאי הוא לתבוע את 

האונאה? אם די בידיעה של בדיעבד לשלול את תביעת אונאה )בשל ההנחה שהוא ויתר על 

תביעה(, הרי שקל וחומר שידיעה לכתחילה תשלול את זכות התביעה?

הב"ך )חושן משפט רכז, ט; הב"ך מגיע לשאלה נוספת( מציע פתרון לבעיה, כאשר הוא קובע 

כי הקונה רשאי לתבוע את כספי האונאה רק בתנאי שהוא הודיע מתחילה לעדים על כוונתו 

המופרז  למחיר  הקונה  שמודעות  מניחים  אכן  אנו  עדים,  בפני  זו  הצהרה  אלמלא  כן.  לעשות 

מצביע על ויתור תביעה, ושוב אינו רשאי לתבוע אונאה.

יש להוסיף שהצהרה כאמור אינה יכולה לבטל את מגלת הזמן של "עד שיראה לתגר או לקרובו". 

חז"ל תיקנו את הגבלת הזמן כדין קבוע, שחל בצורה גורפת. למעט מקרים חריגים )שבס"ד נדון 

בהם בהזדמנות אחרת(, הצהרה על כוונות לתבוע אינה מועילה להרחיב את הגבלת הזמן ביחס 

לתביעת אונאה.

שהקונה  העובדה  את  כלל  מזכירה  אינה  הגמרא  שכן  משהו,  דחוק  הב"ך  של  הפתרון  ואולם, 

מניחים  שאם  מוסיף  ה(  )רכז,  החושן  הקצות  האונאה.  את  לתבוע  כוונתו  על  מראש  הצהיר 

שהקונה מוותר על זכותו לתבוע את האונאה, הרי שלא יועיל הצהרת כוונות לתבוע. בנקודה זו 

יש מקום לדון )עי' בנתיבות המשפט רכז, ד(, אך איך שיהיה הסכמת הפוסקים היא שלא כדעת 

הב"ך לעניין זה.

לשלם ולתבוע

גם  גבוה,  ד(, הוא שקניין מוצר בתמורה למחיר  )רכז,  נוסף, המועילה על-ידי הנתיבות  פתרון 

הרי  התורה  אונאה.  לתבוע  זכותו  על  הקונה  ויתור  את  מוכיח  אינו  לקונה,  ידוע  הפער  כאשר 

את  שוב  ולתבוע  תחילה,  בכוונה  הגבוה  המחיר  את  לשלם  שניתן  ומכאן  אונאה,  דיני  קובעת 

הכסף בחזרה. אין כל הוכחה מהתשלום מרצון לוויתור על הזכות של תביעת אונאה.

מנגד, לאחר שהעסקה באונאה בוצעה, וכאשר עבר די זמן לקרבן לתבוע את כספי האונאה, ניתן 

להסיק מהעדר התביעה שהקרבן ויתר על זכותו לתבוע. חז"ל מניחים שאם אדם ירצה לקבל את 

- לכל קבוצה יש מספר.

סופרים  שכאשר  נבין  מכאן 

לבירור  רק  הכוונה  אין  נכון, 

אגודה.  להגדרת  אלא  מספרי, 

של  פרטי  חלק  כל  פרט,  כל 

על-ידי  מוגדר  הקבוצה, 

אינטגראלי  כחלק  המספר 

אחד  כל  כולה.  הקבוצה  של 

ספר,  מתוך  דף  הוא  מישראל 

 - מדינה  של  גבולה  בתוך  עיר 

כאבר בתוך גוף.

אנו  סופרים  שבועות,  לקראת 

מגדירים   - העומר  ספירת  את 

את הימים שבין פסח ושבועות 

כימי הכנה, ימי עלייה ורוממות 

עד ליום מתן תורה. 

במדבר  פרשת  זאת,  עם  יחד 

מלמדת אותנו את סוד המספר 

והן  העומר,  לימי  ביחס  הן   -

ביחס לכלל ישראל כולו. עלינו 

לספור את עצמנו, ואת זולתנו, 

אחד  כל  ישראל.  מכלל  כחלק 

אחד  כל  אך  יחיד,  אמנם  הוא 

של  וחיוני  מהותי  חלק  הוא 

הקבוצה.

בזה,  זה  כבוד  לנהוג  נזכה  כך 

לזה,  זה  אחראים  להרגיש 

אחד,  בלב  אחד  כאיש  ולבוא, 

לקבל תורה באמת. 
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כספו בחזרה, הוא יתבע את כספו בזריזות, והעדר התביעה מוכיח את 

ויתורו על הזכות )עי' מה שביאר בזה בנתיבות המשפט, שם(.

לפי הבנה זו, תעלה השלכה לדין שאדם מודע הקונה במחיר מופרז שומר 

ששית  בדיוק  הוא  האונאה  שיעור  כאשר  רק  אונאה  לתבוע  זכותו  את 

המחיר  הפרש  את  לתבוע  רשאי  הקונה  הזה,  במקרה  השוק.  ממחיר 

יזכה במוצר, במחיר השוק. כאשר הפרש המחיר הוא  ובכך  לאחר זמן, 

יותר מששית, הקונה אינו יכול לטעון שהוא התכוון לקנות ושוב לתבוע 

את הפרש המחיר, שהרי במקרים אלו )אונאה של יותר מששית ממחיר 

שלא  כמובן  המכר.  לביטול  אלא  ההפרש  להחזר  אינה  תביעתו  השוק( 

יקנה ממכר רק בשביל לתבוע בהמשך את ביטול  הגיוני בעליל שאדם 

המכר והחזר הכסף.

הט"ז )שדבריו מובאים ומוסברים על-ידי נתיבות המשפט, שם( קובע 

אפוא שכאשר מדובר באונאה של יותר מששית, הקרבן המודע מפסיד 

את זכותו לתבוע אונאה, ורק במקרה של ששית בדיוק הוא רשאי לתבוע 

את כספו לאחר המכר.

מנגד, הסמ"ע )רכז, יח( אינו מכריע בשאלה זו, וניתן להציע שגם במקרים 

של אונאה ביותר מששית המחיר, כאשר זכותו של הקונה תהיה לבטל 

את המכר, הקונה מניח שהמוכר לא ירצה לבטל את המכר, אלא יהיה 

הפחות,  לכל  העוף.  את  ולהחזיר  השוק,  במחיר  המכר  את  לקיים  מוכן 

כזו  שיש  כיון  כאפשרי.  הזה  התרחיש  את  מעלה  שהקונה  לומר  ניתן 

אפשרות, ניתן להציע שגם באונאה יתרה על ששית, אין הקונה מוותר 

על זכותו לתבוע אונאה. 

לעקוף דיני אונאה

ברור אפוא שלפי רב דעות, ידיעה מוקדמת של מחיר מופרז אינה שוללת 

את הזכות לתבוע תביעת אונאה. המוכר אינו יכול לומר לקונה ש"היה 

יותר" – אם שראינו כבר שכאשר סך האונאה עולה על  לך לדעת טוב 

דיני  את  משנה  אינו  מוקדם  ידע  אם  זו.  להלכה  ביחס  דיון  יש  ששית, 

מרצונם?  אונאה  דיני  את  לעקוף  יכולים  לעסקה  צדדים  האם  אונאה, 

לכאורה, הם יכולים להתנות ביניהם שדיני אונאה לא יחולו – אך האם 

התנאה זו תקפה?

למי  ביחס  אמוראים  מחלוקת  מציינת  א(  נא,  מציעא  )בבא  הגמרא 

כלל  בדרך  אמנם  תקף.  התנאי  אין  רב,  לדעת  אונאה.  דיני  על  שמתנה 

תנאו  בתורה,  שכתוב  מה  על  ש"מתנה  אומרים  אנו  ממונות  בענייני 

שיש  יודע  אינו  שהקרבן  מפני  קיים,  התנאי  אין  לאונאה  בנוגע  קיים", 

במכר אונאה. כיון שהוא אינו מודע לכך, הרי שאינו מוותר על זכותו על-

מועיל  התנאי  שמואל  לדעת  מנגד,  מועיל.  התנאי  אין  ושוב  התנאי,  פי 

להפקיע דיני אונאה מן המכר.

השולחן ערוך )רכז, כא(, על-פי דעת רוב הראשונים, פוסק בדעת רב, כך 

שאין התנאי מועיל להפקיע דיני אונאה מן המכר. גם אם הותנה שלא 

)רכז, ט(  אונאה. הקצות החושן  דיני  כל  עדיין חלים על העסקה  יחולו, 

היכולת  את  לצדדים  נותן  הוא  אך  מועיל,  אינו  התנאי  שאמנם  מועיל 

לבטל לגמרי את המכר, במידה ואחד הצדדים תובע את השני בתביעת 

איך  וטוב(.  רש"י  על-פי  לח,  סמ"ע  יג;  המשפט  בנתיבות  )עי'  אונאה 

שיהיה, איסור אונאה נשאר בתוקף.

אינו  שהקרבן   – בטל  שהתנאי  לכך  הגמרא  על-ידי  שניתן  ההסבר  לפי 

מודע לאונאה שבמכר – הגמרא )שם, בשם ברייתא( מביאה אפשרות 

לקונה  לכתחילה  מודיע  המוכר  כאשר  קיימת.  תהיה  שכן  התנאה  של 

שיש שיעור מסוים של אונאה במכר )כגון שהממכר שהוא מוכר תמורה 

מאתיים שווה רק מאה לפי מחיר השוק(, ורק לאחר מכן מתנה עמו שלא 

יחול בעסקה דיני אונאה, הרי שהתנאי יהיה קיים.

בשולחן ערוך )רכז, כא( פסק כהוראה זו, ומוסיף שיש להקפיד לציין שלא 

יהיה לקונה תביעת אונאה )וממילא הקונה מוותר על זכותו לתבוע( ולא 

שלא יחולו דיני אונאה – שכן לא ניתן להתנות על דיני התורה, והם יחולו 

למרות התנאי.

השולחן ערוך מוסיף עוד שיש לציין את סך האונאה, ולא רק לציין שיש 

אחרים  במכר.  אונאה  דיני  יחולו  שלא  כדי  בכך  די  שאין  במכר,  אונאה 

חלקו על כך )עי' באמרי בינה, הלכות דיינים כ, יח(, והציעו שניתן לציין 

באופן כללי שיש אונאה במכר, בלי לפרט את הכמות. סתימת הפוסקים 

מורה שלהלכה נקטו כדעת השולחן ערוך. 

לוותר על הזכות

בעיית  את  לפתור  אחרת  אפשרות  מוסיף  יג(  )רכז,  המשפט  בנתיבות 

האונאה כאשר שני הצדדים מסכימים שלא יחול במכר אונאה. 

הוא מבאר שהתנאי של הגמרא הוא "תנאי" שלא תהיה תביעת אונאה 

מצד הקונה כנגד המוכר. אבל כאשר תנאי נעשה לפיו הקונה מוותר על 

בלי  לתבוע,  זכותו  את  לבטל  כדי  בכך  די  יהיה  אונאה,  לתביעת  זכותו 

שיעבור המוכר על איסור אונאה.

הוא מבאר עוד שבמידה ויש במכר אונאה )לאחר שנעשה תנאי כאמור(, 

אונה,  לתביעת  זכותו  על  לוותר  יכול  הוא  בחירה:  בפני  יעמוד  הקונה 

ולקיים את המכר, ולחילופין הוא יכול לתבוע תביעת אונאה, ובכך לבטל 

את המכר שכן המכר נעשה "בתנאי" שהקונה אינו תובע את זכותו.

של  נעימה  יותר  דרך  מאפשר  המשפט,  הנתיבות  הצעת  לפי  זה,  תנאי 

שהמוכר  תנאי  על  המכר  את  להתנות  דהיינו  אונאה,  דיני  על  התנאה 

את  יתבע  לא  אכן  כלל  בדרך  הקונה  אונאה.  לתביעת  זכותו  על  מוותר 

ואילו  הגבוה,  המחיר  למרות  המכר  בקיום  מעוניין  הוא  שכן  האונאה, 

יתבע את האונאה המכר יתבטל כליל. בדרך זו, אין צורך לציין את כמות 

האונאה, וכיון שהקונה מוותר על זכותו אין כל איסור מצד המוכר.

גם  אונאה  דיני  על  להתנות  כותב שניתן  הרב  ערוך  שבשולחן  לציין  יש 

במישור של "לכתחילה".
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תרומות ומעשרות בפירות יהודי שנגמרה מלאכתם על ידי גוי

שאלה:

שלום

אני עובד עם פועלים פלסטינאים בכרם, ואחד מהם קטף עבורי שזיפים מעץ שגדל בתחום הכרם )אני לא יודע אם שתלו אותו בכוונה או שהוא גדל 

בר(,הכרם בבעלות יהודית, רציתי לדעת מה דין השזיפים מבחינת מעשרות וכו?

וכן ישנם מקרים שבהם אני יושב לאכול איתם והם מציעים לי מהאוכל שלהם, איזה בעיות יכולות להתעורר וממה עלי להזהר )פת עכו''ם וכד'(.

תודה רבה ויישר כח

תשובה:

שלום רב

בהנחה שעץ השזיפים שייך ליהודי, אף אם הקטיף נעשה על ידי גוי הם חייבים בתרומות ומעשרות ]אלא אם כן קוטפים עראי - פרי אחד, ואוכלים 

תחת העץ[.

בראשונים נחלקו בדין זה: דעת התוס' בבכורות יא ב שהקובע הוא בעל העץ ולא מי שמבצע בפועל את גמר המלאכה, וכ"כ בתוס' הרא"ש שם ובטור 

סי' שלא, אולם מדברי הרמב"ם תרומות פ"א הל' יג נראה שהקובע הוא מי שמבצע את הגמר מלאכה ולא הבעלים. וכ"כ באור זרוע חל סי' רלה. 

וראה עוד מנחת שלמה סי' לז שהביא מדברי ראשונים שכך סברו. אולם ראה באור זרוע שם, שמכל מקום מדרבנן ודאי יש חיוב תרומות ומעשרות 

לכל הדעות.

בכל מאכל שהם הכינו, לחם או תבשיל, עלול להיות בעיות כשרות שונות, לא רק בישולי עכו"ם ופת עכו"ם, אלא גם תערובות לא כשרות, הדבר 

היחיד שניתן לקחת מהם זה פירות וירקות שהביאו מהבית.

תכשיטים לאחר גירושין

שאלה:

שלום לרב שליט''א

התגרשתי לפני כשנה וחצי. בגלל שהבעל היה מהמר בזמן הנישואין נאלצתי למכור תכשיטים שקנה לי במשך השנים לכסות חוב. נותרו לי תכשיטים 

ענין  הועלה  ולא  גירושין  הסכם  שנותר...עשינו  ממה  מסוימת  שרשרת  לו  שאמכור  רצה  אף  הוא  הגירושין  אחרי  לו?  להחזיר  מחויבת  אני  האם 

התכשיטים כלל. בהסכם השאיר לי את כל תכולת הבית.

תודה לכבוד הרב

תשובה:

שלום רב,

את יכולה להשאיר את התכשיטים אצלך.

מקורות:

ובין  בין בקרקע  ולוקחת אותם כשמגרשה,  ב'( "שמתנות שהבעל נתן לאשה לעולם הן שלה  באופן עקרוני הדין נפסק בשו"ע )אבה"ע צט סעי' 

במטלטלים. אולם כתבו הגאונים כי מתנות כמו מלבושים או תכשיטים שקנה לה, אינם של האשה כי לא נתן לה אותם אלא רק שתתנאה לפניו ולכן 

כשמגרשה הם נשארים של הבעל". )כך ביארו האחרונים עיי"ש בח"מ  ובב"ש שם(.

אולם במקרה הזה את יכולה לקחת את התכשיטים. אמנם היה מקום לדון האם כוונת המושג תכולת הבית כולל גם את התכשיטים או לא, אבל 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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מאחר שהוא הרי סבור שהתכשטים מגיעים לך, הן מחמת ההסכם או מחמת ויתור, הדין נפסק בשו"ע סי' רמא סעי' ג' שאם המקנה מוותר על 

מטלטלים, הקונה יכול לקנות, וממילא את קונה את התכשיטים כעת והם שלך )יש מקום לדון האם הקנין נעשה גם בלא כוונה תחילה ראה בקצוה"ח 

סוף סי' רט, אולם אין צורך להגיע לזה, הרי עכשיו יש לך כוונת קנין ואת קונה את זה(.

ברכה על ראיית הרים גבוהים

שאלה:

שלום רב,

אני גר בקומה גבוהה

לפעמים כאשר יש ראות טובה

אני רואה באופן נקי וברור את הרי ירושלים והרי החרמון המושלגים )בחורף(

האם יש ברכה שעליי לברך ל-השם יתברך?

אציין שבד"כ לא רואים ואין ראות טובה. אך אחרי ימי גשמים מרובים וכשיש מזג אוויר נעים אזי יש ראות טובה ואפשר לראות.

תודה רבה.

תשובה:

שלום רב

בשו"ע סי' רכט סעי' ג כתב, "ולא על כל הרים וגבעות מברך, אלא דוקא על הרים וגבעות משונים וניכרת גבורת ה' בהם", כלומר הברכה הזו יותר 

מתאימה לאדם שנוסע לנאפל להרים העצומים שיש שם, או אפילו רואה פעם ראשונה את העוצמה הרבה שבהרי האלפים המושלגים בקיץ, אבל 

הרי ירושלים ואפילו החרמון, למרות יופיים לא נראה שהם עונים על הקרטריון הזה של השו"ע. ראה בענין זה בהרחבה במור וקציעה סי' רכט, ערוך 

השולחן שם סעי' א. בשו"ת אור לציון ח"ב פרק מו סעי' סב כתב שאדם שרואה באופן חד פעמי את החרמון מקרוב ומתפעל גם יכול לברך.

כל זאת בלי להכנס לכך שהברכה נאמרת רק על ידי מי שלא ראה הרים אלו שלושים יום.

נשמע שהנוף אצלך מיוחד, לראות את ירושלים ואת החרמון מאותו בית, נשמע משהו מיוחד במינו!

הוצאת מפתחות מהצרור בשבת - בנין וסתירה בכלים?

שאלה:

האם מותר בשבת לחבר או לנתק מפתח מצרור מפתחות, וכן לחבר או לנתק את טבעת המתכת שבה תולים את המפתחות מגוף מחזיק המפתחות, 

או שיש בזה איסור בנין וסתירה בכלים )שאסור אם תקוע בחוזק(.

תשובה:

שלום רב

השאלה מענינת, לכאורה היה מקום לתלות נדון זה במחלוקתם הידועה של הגר"ז והחזון איש בטעם שהתירו לפתוח ולסגור מכסים של כלים על 

ידי הברגה בשבת, האם הוא משום שעתידים לפתוח ולסגור אותם בכל יום ]גר"ז[ או משום שהם לעולם לא מתאחדים להיות אחד, שכן הוא דרך 

השימוש בהם ]ונפק"מ כשאינו עתיד לפתוח ולסגור כל יום[, וממילא במפתח היה מקום להתיר רק לשיטת החזון איש ולא לשיטת הגר"ז ]וראה 

בענין זה במשנה ברורה סי' שיד.

אולם למעשה נראה שבמקרה שלפנינו לכל הדעות אין בכך איסור, שכן יסוד האיסור הוא במה שהוא בונה כלי או סותר כלי, כאן אין כל תיקון בחיבור 

שני כלים אלו יחד, אלא שלנוחות הוא עושה זאת כדי שלא יזדקק לקחת את המפתח לבדו בכיס, אבל המפתח לבדו הוא כלי בפני עצמו ומחזיק 

המפתחות הוא כלי שלם בפני עצמו, ואין באיחודם כל תיקון שעשוי להחשב כמלאכה בשבת.
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