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תביעה בזמנּה: הגבלות זמן בתביעות אונאה

על  בדיון  הסדרה  את  ימשיך  הנוכחי  המאמר  אונאה,  בדיני  עסקנו  בהם  שבועות  כמה  לאחר 

מגבלת הזמן המיוחדת ביחס לתביעת אונאה.

במה שונה תביעת אונאה משאר תביעות, באופן שנאמר בה מגבלת זמן? האם הגבלת הזמן 

משתנה לפי נסיבות אישיות, או האם מדובר בתקנה קבועה? מה קורה כאשר המחיר השתנה 

מאז שעת המכר? האם יש הבדל בין קונה שהעביר תשלום לבין קונה שטרם שילם? ואיך הלכה 

זו מיושמת היום?

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

תביעה בעתה

בניגוד לשאר תביעות כספיות )כגון חובות, גניבות, נזיקין, וכך הלאה(, שאינן יודעות שום הגבלת 

זמן, חז"ל הגבילו את הזמן שבו ניתן לתבוע תביעת אונאה. בלשון המשנה )בבא מציעא מט, ב(, 

ניתן לתבוע תביעת אונאה "עד שיראה לתגר או לקרובו". 

הכלל הוא שתביעת אונאה – תביעה להחזר היתרה )כאשר מדובר באונאה בשיעור ששית( או 

לביטול המקח )כאשר מדובר ביותר מכך( – מוגבלת לזמן שבו ניתן להניח שהקונה גילה את 

האונאה. כיון שעבר תקופת זמן שמאפשרת לקונה להראות את הממכר לאחרים, אנו מניחים 

שהוא גילה את האונאה, ואם לא תבע את האונאה – שמחל על זכות התביעה.

הלכה זו נפסקה כלשונה ברמב"ם ובשולחן ערוך )חושן משפט רכז, ז(.

בניגוד לגניבה, נזיקין, ושאר תביעות שאין עסקה המתרחשת בין התובע לבין הנתבע )ואפילו 

בניגוד להלוואה בריבית, שם המלווה מנצל את צרכי הלווה ו'סוחט' ממנו את תשלום הריבית(, 

בנוגע לתביעת אונאה הרי שהמתאנה )הקרבן( היה מוכן לשלם למאנה את המחיר המלא שהוא 

שילם. אמנם ייתכן שהוא לא ידע שיש כאן רמאות במחיר, אך כמו כן ייתכן שכפי שהוא היה 

מוכן מלכתחילה לשלם את המחיר הגבוה, כך כיום הוא אינו מעוניין לתבוע את המוכר.

יש לציין שבדרך כלל, אין די במחילה בלב, וכדי שהמחילה תהיה תקפה נדרש דיבור מפורש. אבל 

ביחס לאונאה, מעבר הזמן נחשב לסימן ברור לכוונת המתאנה למחול על תביעתו, ונחשב הדבר 

כאילו הדבר נאמר בפירוש. העיקרון שכוונה העולה מתוך מעשים נחשבת כדיבור מפורש התפרש 

בקצות החושן )חושן משפט יב, א(, ולעניין אונאה בספר משפט שלום )חושן משפט רכז(.

בהעלותך תשע"ו

ומתמקד  אונאה,  ודיני  איסור  בעניין  המאמרים  סדרת  את  ממשיך  השבוע  מאמר 

משאר  אונאה  תביעת  שונה  במה  אונאה.  תביעות  על  החלה  הייחודית  הזמן  בהגבלת 

מדובר  האם  או  אישיות,  נסיבות  לפי  משתנה  הזמן  הגבלת  האם  ממוניות?  תביעות 

שילם?  שטרם  קונה  לבין  תשלום  שהעביר  קונה  בין  הבדל  יש  האם  קבועה?  בתקנה 

ואיך הלכה זו מיושמת היום? 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!

מן  "פרשה  עוד  אינה  השבוע  פרשת 

פרשיות  שאר  לכל  בניגוד  המניין". 

התורה, לפי דברי חז"ל פרשת בהעלותך 

טומנת בחובה שלשה ספרים של תורה! 

אחת,  דעת  שלפי  מבארת  הגמרא 

ספרים,  לשבעה  מתחלקת  התורה 

ספרים  שלשה  כולל  במדבר  כשספר 

הספר  מתחילת  אחד  ספר  נפרדים: 

ספר  הארון";  בנסוע  "ויהי  פרשת  עד 

וספר  עצמה;  בנסוע"  "ויהי  פרשת  שני 

"ויהי  שלישי ספר במדבר מסוף פרשת 

בנסוע הארון" עד סוף הספר. 

הארון",  בנסוע  "ויהי  ספר  של  טיבו  מה 

לשלשה  במדבר  ספר  מתחלק  שבגינו 

ספרים?

דומה שסוד הדבר טמון בדברי החיד"א, 

ו, בשם  שכתב )ספר כסא רחמים, פרק 

הארון"  בנסוע  "ויהי  ספר  כי  מקובלים( 

ועצום".  גדול  "ספר  במהותו  הוא 

הפסוקים  שני  אלא  ממנו  לנו  אין  כיום, 

יתגלה  לבוא'  לעתיד  בתורה;  הכתובים 

כל גדלותו ותפארתו של ספר זה.

הביאור בכך היא שבאמת כל הגילוי של 

תורה שבכתב הוא גילוי של תולדות עם 

הקב"ה  עם  המופלא  אל  ויחסו   ישראל 

האבות  בתולדות  הווייתו  מראשית   –

הקדושים, עבור בלידת האומה ממצרים 

ומסעם במדבר ארבעים שנה, ועד בואם 

לגבול ארץ ישראל. כך גם המשך תורה 
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זמן אישי?

זמן  בתקופת  מדובר  אם  בשאלה  עוסק  אונאה  תביעת  של  הזמן  הגבלת  בנושא  מרכזי  דיון 

המשתנה לפי נסיבות אישיות, או בתקנה כללית ואחידה.

שתקופת  לכאורה  נראה  היה  תביעתו,  על  מוותר  קונה  כל  מסוים  זמן  שלאחר  העיקרון  לאור 

הזמן צריכה להיות אישית: המחילה האישית של כל אדם יהיה תלוי בנסיבות הספציפיות של 

המקרה. למשל, אין להשוות מי שגר במרכז העיר, ויכול בקלות להראות את הממכר למומחים, 

למי שגר בכפר נידח.

גישה זו עולה מלשון השולחן ערוך, שאינו מזכיר שום זמן אחיד לזמן "עד שיראה לתגר". יתרה 

מזו, נקבע בשולחן ערוך שהזמן ישתנה לפי המקרה: כאשר אין מומחה בעיר, לדוגמה בעסקת 

יהלומים )הדורשת מומחה כדי לקבוע את המחיר(, נקבע שהתקופה מתרחבת לפי הזמן שלוקח 

להגיע לעיר ולהראות את היהלום למומחה, או לזמן שבו מומחה רלוונטי מבקר בכפר -  גם אם 

מדובר בזמן ארוך )רכז, טו(.

המומחה  אחר  בחיפוש  מתעצל  הקונה  שכאשר  רכז(  משפט  )חושן  בטור  מבואר  לכך,  בנוסף 

ללמוד שכאשר הקונה  יש  אונאה. מכאן  זכותו לתבוע  על  אנו מניחים שהוא מוחל  הרלוונטי, 

אינו מתעצל, אין אנו מניחים את מחילתו של הקונה על התביעה, גם אם חקירותיו אחר המחיר 

אורכות זמן ממושך.

מנגד, בשו"ת מהרש"ם )ח"ב, סימן רלא( כתב על-פי התוספות )בבא מציעא מט, ב( ששיעור 

הזמן תלוי בזמן שנדרש להראות את הממכר לתגר במקרה הממוצע.

הקונה התמים

למשל,  נגלה,  אם  קשיים.  מעט  לא  לכאורה,  מעלה,  אישיות  נסיבות  בסיס  על  זמן  הגבלת 

הממכר  מחיר  את  לבדוק  דעתו  על  עולה  לא  שבכלל  באופן  במיוחד,  נאיבי  בקונה  שמדובר 

שבידו, האם יש להסיק שלא נאמרה לגביו הגבלת זמן, והוא רשאי לתבוע תביעת אונאה גם 

לאחר הזמן?

בערוך השולחן )רכז, יח( כתב שאכן, כך ההלכה: אם מדובר בקונה, שמתוך תמימותו כלל לא 

ביקש לברר את מחיר הממכר, הקונה חייב לעולם להחזיר את האונאה )או לבטל את המכר(, 

ללא הגבלת זמן.

נסיבות אישיות. הש"ך מביא את פסקו של  עולה שיש ללכת אחר  ד(  )רכז,  גם מדברי הש"ך 

ההגהות אשר"י, שכתב כי כאשר הקונה טרם שילם על המכר, אין הגבלת הזמן של "עד שיראה 

לתגר" תקפה. הסיבה לכך היא שיש לקונה "מיגו". כיון שהוא היה יכול לטעון )בשקר( שהוא כבר 

שילם את הכסף, יש להאמין לו כאשר הוא טוען שהוא לא מחל את זכותו לתבוע את האונאה.

מבואר אפוא מדבריו שדין "עד שיראה לתגר" תלוי במחילת התביעה בפועל על-ידי הקונה, עד 

שכאשר הוא נאמן בטענה שלא מחל, אין מגבלת הזמן בתוקף.

הש"ך עצמו מסתפק בהלכה האמורה, אך אפילו הקצות החושן, החולק על הדין, עושה כן מפני 

נוגדת חזקה(, ולא משום איזו תקנה אחידה של  )כיון שהיא  שהטענה שלא מחל היא חלשה 

תקופת "עד שיראה לתגר". בנוסף לכך, כמה פוסקים הסכימו להלכה שהביא הש"ך )עי' בשער 

משפט, ובפתחי תשובה רכז, ב(.

יש לציין שגם הערוך השולחן מסכים שכאשר הקונה השתמש בממכר לתקופה ממושכת, שוב 

אינו רשאי לתבוע תביעת אונאה, שכן "אין לדבר סוף".

מוכרים וקונים

ביחס  דווקא  נאמרה  אונאה  תביעת  של  הזמן  שהגבלת  מבארת  א(  נא,  מציעא  )בבא  הגמרא 

לקונה, כיון שהוא מוחזק על הממכר שקנה )ויכול להראותו למומחה(, ולא ביחס למוכר. המוכר, 

ושאר  שופטים,  יהושע,  ספר  שבכתב, 

עם  תולדות  מספרים  כולם  ספרים, 

התלאות  כל  הקב"ה:  אל  ויחסו  קדוש, 

והרפתקאות שעברו על עם ישראל, הרי 

הם גופי תורה. 

ובפרט  שבכתב,  התורה  חתימת  לאחר 

]בקירוב[  שאז  הבית  חורבן  לאחר 

תולדות  אין  שוב  הנביאים,  חזון  נסתם 

בכתבי  נכתבים  ישראל  ומאורעות 

כלל  והנהגת  מאחר  אולם,  הקדש. 

הרי  בעצמה,  התורה  היא  ישראל 

מוליד  ישראל  עם  של  קיומו  שהמשך 

ומחדש דברי תורה חדש בכל עת – אלא 

שאין לנו מי שיעתיק את הדברים בדברי 

נבואה של תורה. 

ההיסטוריה  כל  האלו,  הדברים  כל 

כלולים  ישראל,  עם  של  העתידית 

על  המדבר  הארון",  בנסוע  "ויהי  בספר 

הברית,  ארון  במדבר.  ישראל  משאות 

ממשיך  ישראל,  מחנה  לפני  ההולך 

להתלוות אל העם – היחס של הקב"ה 

עם ישראל, יחס הגלום בתורה המונחת 

בארון הברית, ממשיך הלאה לאורך כל 

חבוי,  הוא  שכעת  אלא   – ההיסטוריה 

נסתר בגלות הנמשכת. 

ועצום,  גדול  זה  יהיה ספר  לעתיד לבוא 

מסעות  שכל  איך  יתגלה  אז  שכן 

וכל  הדורות,  כל  במשך  ישראל  בני 

מקום  בכל  עליהם  שעברו  המאורעות 

שהוא, כלולים בספר זה.

ממשיכים  אנו,  במעשינו  הדבר  נפלא 

עם  של  התורה  ספר  את  לכתוב  אנו 

קיומו  המשך  של  התורה  ספר  ישראל. 

של עם ישראל נכתב על-ידינו – גם אם 

אינו נכתב בפועל מדברי הנביאים. הוא 

בבד  ובד  עצומה,  בזכות  אותנו  מזכה 

מטיל עלינו אחריות כבדה – ללכת בדרך 

התורה עד סיומו של הספר, ביאת גואל 

צדק, במהרה בימינו.
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ללא  אונאה  לתבוע תביעת  ויכול  בזמן,  מוגבל  אינו  בידו,  הממכר  שאין 

הגבלת זמן. כן נפסק בשולחן ערוך )רכז, ח(.

ואולם, גם זכותו של המוכר לתבוע אינה בהכרח נצחית. על-פי עיקרון 

ההלכתי של הגבלת הזמן, גם תביעת המוכר תהיה מוגבלת במידה ויש 

חפצים  משני  אחד  מכר  הוא  כאשר  שמכר.  למה  דומה  חפץ  ברשותו 

זהים, תביעת אונאה מצדו תהיה מוגבלת באותה מידה, כיון שהוא יכול 

להראות חפץ זהה למומחה )עי' שו"ת מהרי"ט, חו"מ יט(.

במכירת  מדובר  שכאשר  פוסקים(  כמה  )על-פי  לכך  מוסיף  הש"ך 

זה(,  עי' במאמר הקודם בנושא  יש תביעת אונאה –  )כאשר  מקרקעין 

יכולים  כיון ששניהם  ולקונה בשווה,  הגבלת הזמן נאמרת ביחס למוכר 

להראות את הקרקע למומחה. 

נשאר  החפץ  כאשר  לכך,  שבדומה  כתב  ה(  )רכז,  המשפט  בנתיבות 

המוכר,  על  תחול  הזמן  הגבלת  מתהפכת:  ההלכה  המוכר,  של  ברשותו 

ואילו שעונו של הקונה מתחיל רק לאחר שהוא יקבל את הממכר. 

ההלכה כיום

למקרים  רק  נוגע  )כפשוטו(  לתגר"  שיראה  "עד  של  העיקרון  כיום, 

מיוחדים, כגון מכירת יהלום, בגדים בהזמנה מיוחדת, אוסף בולים, ועוד 

ממכרים יחסית ייחודיים. ביחס למקרים רגילים של חפצים הנוצרים בפס 

ייצור המוני, הן הקונה והן המוכר יכולים לברר את מחיר השוק בקלות 

– על-ידי בדיקה באינטרנט, שיחת טלפון, וכדומה. מכאן שהגבלת הזמן 

תחול על שניהם, ללא קשר למוחזקות.

בהינתן השינויים החלים בתקשורת בזמנו, כתב בשו"ת מהרש"ם )ח"ג, 

סימן שז( שצריך לקחת בחשבון את היכולת לברר את המחיר על-ידי 

זכותו  את  מפסיד  אלו  אפשרויות  מנצל  שאינו  ומי  ו"טלגרם",  דואר 

ירד פלאות, למספר  כיום, כמובן שהזמן לבירור  לתבוע תביעת אונאה. 

שעות אם לא פחות.

הלכה למעשה, יש לדון את כל מקרה לפי נסיבותיו הספציפיות, וכמבואר 

ניתן לברר את  ז( ביחס למקרים מיוחדים בהם לא  )רכז,  בשולחן ערוך 

על  בדיון  שם(,  ערוך,  לשולחן  )הגהות  רב  בלחם  מומחה.  אצל  המחיר 

מקרה שלא היה כל מומחה בסביבה, כותב שלעולם "אין לדיין אלא מה 

שעיניו רואות". 

לעולם יש לדון את המקרה לפי עניינו, כאשר על הדיין לברר אם הקונה 

עשה את הנדרש והמקובל כדי לברר את מחיר הממכר, או שלא התעניין 

כל כך במחיר האמתי, והפגין שביעות רצון בעסקה.

שינוי במחיר

נוספת על תביעת אונאה היא שינוי במחיר הממכר. כאשר חל  הגבלה 

שינוי בממכר, והקונה מבקש לבטל את המכר )על-ידי תביעת אונאה( 

בגלל ירידה בערכו, אין מקום לתביעה זו, גם אם טרם עברה תקופת "עד 

שיראה לתגר" )שולחן ערוך רכז, ט(.

השתנה  שהמחיר  מקום  שבכל  לבאר  כתב  יט(  )חו"מ  מהרי"ט  בשו"ת 

קשורה  המכר(  את  )לבטל  אונאה  שתביעת  להניח  יש  המכר,  לאחר 

דווקא לשינוי במחיר, ולכן אין לצד הנפגע זכות תביעה אלא אם מוכיח 

שתביעתו אינה קשורה לשינוי במחיר )על-ידי שמוכיח שכלל לא היה 

מודע לשינוי זה בשעת התביעה(. בהעדר הוכחה כאמור, אין המתאנה 

רשאי לתבוע תביעת אונאה.

אחרים חלקו על הלכה זו )עי' שו"ת השיב משה סימן קב(, וכמובן שיש 

להפנות מקרים מורכבים מעין אלו למורה הוראה מומחה.

הנושא של שינוי במחיר רלוונטי במיוחד להסכמי שכירות. בשולחן ערוך 

)רכז, לה( נפסק שזמן "עד שיראה לתגר" לא נאמר לגבי שכירות בהמות 

הזמן  הגבלת  וכדומה(.  כלים,  סטים  כלה,  )שמלות  וכלים  מכוניות(  )או 

לתביעת אונאה תהיה אפוא כאשר המחיר משתנה. 

המחיר  את  גילה  כבר  לאונאה  שהקרבן  להוכיח  ניתן  אם  לחילופין, 

אינו  ושוב  וטרם תבע תביעת אונאה, הרי שמחל את תביעתו  האמתי, 

רשאי לתבוע. 

עובד נקיון בשבת

שאלה:

האם אפשר להביא מנקה שתנקה את הבית לשבת והאם צריך להגיד לה משהו אם היא באה מאליה

תשובה:

השאלה איננה ברורה דיה, ואשתדל לענות כללים ומתוך כך אקוה שהדבר יהווה תשובה גם לשאלתך.

כל דבר שמותר ליהודי לעשותו בשבת ]רחיצת כלים, טאטוא הרצפה[, וכיוצא בזה, מותר לבקש בין ממנקה יהודי ובין ממנקה גוי שיעשה את זה.

במקרה ומדובר במנקה גוי, ושוטף כלים, אף אם רואה אותו משתמש במטלית לניקוי הכלים אינו צריך לומר לו להפסיק אף על פי שזה אסור ליהודי 

כיון שהגוי עושה את זה לצורך עצמו שיהיה לו יותר קל לנקות ]מאשר לנקות עם "ננס" שמותר גם ליהודי לנקות[.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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מותר לומר למנקה גוי, שיטאטא בין את הבית ובין את החצר בכל סוגי המטאטאים, ואפילו אם יש בחצר אדמה או עפר.ב]אבל למנקה יהודי אסור 

לעשות כן, ורק טאטוא בית מרוצף מותר[.

אסור לומר לגוי מראש שינקה את הרצפה עם סחבה ומים, וכן אסור לומר לו לנקות עם שואב אבק וכדו', אך אם רואה אותו שוטף את הרצפה אינו 

צריך לומר לו להפסיק ואינו צריך למנוע ממנו לעשות זאת, אך אם עושה עם מכשירים חשמליים כשואב אבק וכד' צריך למנוע בעדו, כיון שזה דבר 

שעושה רעש ]ונקרא "אוושא מילתא[.

מותר לבקש ממנקה גוי לבוא בשבת, אפילו שיודע שלשם כך יצטרך לבוא במכוניתו, אולם אם הוא מנקה יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, ויודע 

שמחמת כן יבוא ברכב, צריך לומר לו שלא יבוא, ואם בכל זאת בא, צריך לומר לו שאינו רוצה שיעבוד אצלו.

מקורות:

טאטוא הבית והחצר, שו"ע או"ח סי' שלז ס"ב ומשנ"ב סק"י.

שטיפת כלים, בלי מטלית מותר גם ליהודי אם זה לצורך שבת, ולכן מותר לומר לגוי לעשות, ואם עושה זאת במטלית, כיון שעושה כן לצורכו שיספיק 

יותר מהר את עבודתו, מותר כפי שמצינו בשו"ע )סי' רעו וסי' שכה(.

שטיפת רצפות- במים ומקל בלבד מותר כמבואר במשנ"ב )סי' שלז ס"ק טז( שאף ביהודי אסור רק משום גזירה דאשווי גומות, ובזה לא החמירו 

בנכרי וכמבואר לעיל לגבי טאטוא.

בסחבה ומכשיירים חשמליים, כיון שיש בזה איסור תורה, אסור לומר לו לעשות זאת, אך אם רואה אותו עושה זאת, עי' כף החיים )סי' שלז ס"ק כא( 

שלימד זכות על המקילים בזה, אך במכשירים חשמלים כיון שעושים רעש יש לאסור כעין שמצינו בסי' רמד בכל דבר שיש בו משום אוושא מילתא, 

וכעין זה מבואר בשו"ת אגרות משה ח"ב סי' ס, שאפילו על ידי שעון שבת אסור משום רעש, כ"ש לומר לגוי לעשות זאת.

היתר הגעתו של מנקה גוי בשבת כעין זה מבואר בשו"ע סי' רעו לגבי הדלקת נר של הגוי לצורכו, וכ"כ בספר אמירה לנכרי )פס"א ס"ח( וע"ש עוד.

הכנה משבת ליום טוב - חימום מאכלים

שאלה:

שלום רב

אשמח לדעת האם ביום טוב שבועות שחל במוצאי שבת קודש היה מותר לכוון שעון שבת מערב שבת שתכבה בשבת בשעה 18:00 ואז כשהפלטה 

כבויה להניח עליה את כל הפשטידות החלביות )יבש( והפלטה מיד תדלק ב18:15 ואז כששבת יוצאת וחוזרים מערבית המאכלים חמים לסעודת 

יום טוב?

תשובה:

שלום רב אסור לעשות כך משתי סיבות, ראשית זו ודאי הכנה האסורה משבת ליום טוב. מלבד זאת, לדעת הרבה פוסקים אסור להניח על פלטה 

חשמלית גם דבר מבושל יבש משום איסור חזרה, וכן דעת הגרי"ש אלישיב הגרש"ז אויערבך והגר"ש וואזנר. הגר"ע יוסף מתיר זאת, אולם כאמור 

רק לצורך שבת עצמה לא לצורך יום טוב שאז יש בזה איסור הכנה.

בשר שנתעלם מן העין - שליח גוי

שאלה:

שלום הרב. בשר שנשלח ע"י שליח גוי ממסעדה וזה נמצא בתוך פלסטיק אחד, האם יש בזה משום חשש נתעלם מן העין?

אני ביקשתי מיהודי שיביא לי את זה מהמסעדה אבל הוא שלח את חבר שלו..

תודה.

תשובה:

שלום רב. אם העוף ניתן לזיהוי על ידי טעמו ואופן הכנתו, אין בכך איסור.

סברא נוספת יש לומר בזה להקל, כאשר מדובר בשליח מקצועי העוסק בכך לפרנסתו, שכיון שיש חזקה שאינו פותח חבילות אותן הוא מקבל 

למשלוח כדי לשמור על אמינותו אין לחשוש שמא החליף את העוף. בדומה לכך הובא בשו"ת נחלת שבעה סי' עה לענין משלוח בשר שנפתח בבית 
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המכס שלא בנוכחות יהודי, וראה עוד בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' שעב לגבי משלוח ברכבת הדואר.

אולם כל זה בדיעבד גדול.

נולדה לרווקה שנישאה באמצע ההיריון אם הבת מותרת לכהן

שאלה:

האם לכהן מותר להתחתן עם אישה רווקה שהוריה התעברו לפני הנישואים ולפני הלידה נישאו בקדושה תחת חופה?

תשובה:

שלום רב,

אם אביה יהודי ואינו כהן אין כל בעיה. אם אביה גוי, כמובן שהדין הוא שלכתחילה היא אסורה לכהן )ורק אם נישאו כבר, אינם צריכים להתגרש(. 

ואם אביה הוא כהן, זה תלוי, אם היא נולדה בארץ אין כל בעיה. ואם היא נולדה בחו"ל, יש לדעת פרטים נוספים כדי לקבוע שאכן היא מותרת לכהן.

מקורות:

א. אם אביה הוא יהודי )ישראל או לוי(, והיא מוחזקת כבתו ודאי שאין כל בעיה, משום שאין אנו חוששים שמא אביה הוא גוי. בפרט שבת גוי אסור 

לכהן לדעת רוב הפוסקים רק מדבנן. ראה בשו"ת שרידי אש סי' עא שהרחיב בסוגיה זו וכך היא מסקנתו. )מלבד משמעות דברי השער המלך שהובא 

בפתחי תשובה באבה"ע תחילת סי' ד' שהיא אסורה מספק איסור דאורייתא(.

ב. אם אביה הוא גוי, כאמור, ודאי שאסורה לכהן לכתחילה. כמבואר שם.

ג. אם אביה הוא כהן, כאן השאלה היא האם אכן האם היתה מותרת לאביה או לא, משום שאם היא היתה אסורה לאביה, נמצא שהבת היא חללה 

ואסורה לכהן. לכן, אם היא נולדה בארץ, ואני מניח שאם הם נישאו בעודה בהיריון מתקדם היא אמרה לרבנות שההיריון הוא מבעלה )אחרת היא 

היתה אסורה לו משום מעוברת חברו(. ומאחר שנולדה במקום שיש תרי רובי כשרים )רוב יהודים(. היא מותרת בעלה הכהן )אם אכן הוא כהן( וגם 

הבת ודאי כשרה למותרת לכהן.

ד. אם היא נולדה בחו"ל נמצא שהיא נולדה במקום שיש תרי רובי פסולים )רוב גויים(. כאן לכתחילה ודאי היתה אסורה לכהן ואולי גם מעיקר הדין 

היא היתה אסורה לכהן )משום שמדאורייתא אנו הולכים אחר הרוב, ואין כאן המקום להאריך(. ראה גם בשו"ת רע"א קמא סי' צה שנשאל בשאלה 

כזו. לכן צריכים לדעת פרטים נוספים כדי לקבוע אם הבת מותרת לכהן או לא.

שינוי מצב בשעון שבת / שינוי במאוורר כשהוא כבוי

שאלה:

האם מותר ביום טוב ללחוץ על כפתור המאוורר שיעבוד ברמה נמוכה יותר כאשר הוא כבוי על ידי שעון שבת

תשובה:

שלום רב

אסור לעשות זאת. הכלל הוא שבכל שינוי מצב בשעון שבת, יש שהקלו להאריך מצב קיים אך לא להקדים שינוי מצב, וכאן, כאשר אתה משנה 

מהירות במאוורר אתה בעצם מכבה את המאוורר ומדליק אותו מחדש על מצב אחר. נמצא שפעולת הכיבוי הכרוכה בכך אינה אסורה כי רק המשכת 

המצב הקיים, אבל ההדלקה הכרוכה בכך אסורה.

מקורות:

דעת האג"מ ביו"ד ח"ג סי' מ"ז אות ד' שאסור לערוך שום שנוי בשעון השבת, ולא ביאר את טעמו, וכן דעת הגרי"ש אלישיב, ועוד כמה פוסקים.

אמנם דעת הגרש"ז אוירבך שבמקרים הנ"ל אפשר להקל מעיקר הדין, וכפי שמבואר במנחת שלמה ח"ב סי' כ"ג, ועיין בספר שמירת שבת כהלכתו 

פרק י"ג סעיף כ"ה – כ"ו שכתב שמותר לערוך שנויים במקרים הנ"ל, והוא מתיר בכל מקרה ולא הגביל את ההיתר רק למקום צורך, אמנם עיין בספר 

אורחות שבת ח"ג סי' כ"ט ס"ק כ"ו שכתב שעל אף שהגרש"ז סבר שמעיקר הדין מותר, אמנם כשהיו שואלים אותו אנשים אם לעשות כך, היה מורה 

להם לא לערוך שינויים כאילו רק במקום צורך גדול כגון לצורך חולה.
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