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xxal xyt` dfa opixwc 'nba `kd exn`c
oeik `aexa lha zeidl epic oi` okl exeqi`
xeqi`d xkip enk epic eilr cenrl xyt`c
w"q f"nz 'iq `"bna oiire .aexa lha epi`e
xexa df ok .e"tw 'iq c"ei 'g z"n a"epae d"n
n"n xxal oileki opi` eiykrc s`e .izrc itl
f` 'id `l xxal xyt` 'id dlik` zrac oeik
..."aexa lhazdl epic
 דברי הרב פלוני אינם עומדים, סוף דבר.ה
 והן מול דברי,הן במבחן המציאות
 וע "כ ירק המוחזק בתולעים.הפוסקים
אע "פ שהם קטנים וקשים מאד לאבחנה
,אין להתירו לאכילה בשום אופן
והמאכילים ירק זה קרוב לודאי שמאכילים
את הרבים שרצים ומעבירים אותם
'באיסורי תורה רבים ]עי' בן איש חי שנה א
פרשת צ"ו[ ואין לתת להם "כשרות " על
.'מסעדותיהם וכד

miptan mb ixnbl sxyp m` `wecc c"t
xg`l s` f"tle ,yaiizpyk `l la` ,xzen
`ny cg` wtq `l` `kilc xeq` leyad
'iq yaiizpy xeqi` c"r 'r mpn`] .egenip
."[daeyz igzta 'i sirq seq f"t
 ומבואר בפוסקים שאיסור שהוא ניכר.ד
.וטורח להסירו אינו בטל ברוב
יו"ד-'וכן מבואר בשו "ת עין יצחק ]חלק א
xeqi`c x`eane reci df `dc" :[סימן י"ב
k"ynke aexa lha epi` exikdl oilekiy
d"`xd mya 'g w"q a"w 'iq c"eia j"yd
oeike lehia el oi` xeqi`d xkipc `kid lkc
xkipk ied ekezn xeqi`d `ivedl xyt`c
'g w"q my c"eil g"xtd k"ke .'ek xeqi`d
'"` ]דt dkeqa o"xd k"ke .`xaqd df wfgl
l"dfa 'ek 'nba dlr opiqxbe d"ca [רל"ה ע"א
cenrle exizdl leki mc`y xeqi` jl oi`y
dfn cer yie .l"kr 'ek lha `diy eilr
oeik `kd d"d k"r .izxvwe izkec dnka
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dyr zevn" :[הרמב "ם ]הלכות ע"ז פ"ז ה"א
i"`ae ...diynyne miakek zcear ca`l `id
lkn dze` ca`py cr dixg` secxl devn
."epvx`
:ובפרק י' ]ה"ו[ כתב
 שכירות, מכירה, )רפואהel`d mixacd lk oi`"
elby onfa `l` mixen` (ופרנסת נכרים
m"ekr ciy e` miakek icaerd oial l`xyi
l`xyi ciy onfa la` ,l`xyi lr dtiwz
miakek icaer gipdl epl xeq` mdilr dtiwz
xaer e` i`xr zaiyi ayei elit`e epipia
epvx`a xeari `l dxegqa mewnl mewnn
eehvpy zeevn ray eilr lawiy cr `l`
hw
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יהודי שיש לו אם זקנה הצריכה טיפול
 מצא נכרית עכו "ם,מתמיד יום ולילה
)ממאמיני אותו האיש( שיש לה עבודה זרה
.והיא מניחה אותה בביתה
,לשכּנה
ְ
 איך והיכן:ועלתה השאלה
.והאם בכלל מותר הדבר
‰Ó„˜‰

מלכתחילה צריך להגדיר את התשובה
 ואם יש לו,כתשובה לשעת הדחק
אפשרות למצוא אשה אחרת בשכר לאותה
 וטעם הדבר כתב.מלאכה עדיף והכרחי
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) ."jvx`a eayi `l xn`py gp ipaאמנם
הראב "ד חלק לגבי ישיבת עראי או מעבר לסחורה,
וכן שאזהרה זו דוקא לז' אומות .והכס "מ כתב
בטעם הרמב "ם" :ורבינו משמע ליה דכיון דטעמא
משום פן יחטיאו אותך לי אפילו בישיבת עראי או
בעובר ממקום למקום איכא למיחש הכי ".(...

וכן הרמב "ן ]חי' לע"ז[ כתב שבא "י אסור
בכלל להשכיר ומה שהתירו לבית תבן היינו
בסוריא "f"r qipkdl `ly oieevn ep` i"`ac
mewn lka myn dxwerl miaiige epvx`a
 ."epzeyxa `edyאבל גם בסוריא זו הרחקה
דרבנן שלא אסרה תורה אלא בהבאת
ישראל עצמו) .ודבריו קשים להבנה בגלל

"caerl ezia z` l`xyi xikyi `l o`ke o`k
zcear ekezl qipkny reciay miakek
=) ze`ixe` mdl oixikyn la` ,miakekאורוות
סוסים( `reciay t"r` zeiwcpete zexve
."miakek zcear ekezl qipkny
ובירושלמי ]פ"א ה"י[ דייקו מהמשנה
שהתירה שכירות אבל לא לבית דירה "`d
zia elit` el xken Ð xeknl ebdpy mewna
 ."dxic zia elit` el xikyne dxicוהשאלה
היא לאיזה מקום הירושלמי מכוון וכיצד
מסביר את המשנה) .ובכפתור ופרח פ "י הביא
שבעל ההשלמה סבר שהירושלמי חולק על

הבבלי(.

שיבושים שנפלו בהם ,עיין הוצ' מכון התל'

הישראלי(.
‡¯ÂÒÈ‡‰ ¯Â˜Ó .

במשנת ע "ז ]כ"א ע"א[ נפסק כר' יוסי
שמשכירים לעכו "ם בא "י בתים אבל לא
שדות .שבשדות יש שני איסורים :איסור
חניה )=לא תחנם( והפקעה ממעשר .וע "כ
גזרו חכמים שכירות אטו מכירה ,אבל
בבתים שאך איסור אחד במכירה –
איסור חניה ,לא אסרו שכירות.
המשך המשנה הוא שגם כשהתירו
להשכיר בתים לא התירו להשכיר לבית
דירהzcear ekezl qipkn `edy iptn" :
"jzia l` darez `iaz `le xn`py miakek
]דברים ז' כ"ו[ .וברש "יexn`y mewna s`" :
`l` exn` dxic zial `l miza xikydl
 ."`paize iaiva eda iyenzy`lובפה "מ
לרמב "םxikyn epi`y jka zwelgn oi`e" :
ea xfrdl e` oqgn ezeyrl `l` zia el
ote`ae dxwn jxca `idy zhren dxfr
."ipnf
וכן בתוספתא ]פ"ב ה"ג[ נאמר:
iw
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הרמב "ם מנה את הלאו של "`iaz `l
 "darezוכו' במניינו ]ל"ת כ"ה[ אולם במנין
הקצר שלפני הל' ע "ז כללה בתוך איסור
הנאה מעכו "ם .ז "ל בסה"מepxidfdy" :
la` ,eppenn l` dxf dcearn xac xagn
..."dil` qgeiiy dn lkne dizane dpnn wgxp
ובהל' ע "ז ]פ"ז ה"ב[ כתבmiakek zcear" :
dliaya dyrpd lke dly zaexwze diynyne
`l` darez `iaz `le xn`py d`pda xeq
dwel el` lkn cg`a dpdpd lke .jzia
meyn zg`e ,`iaz `le meyn zg` ,mizy
 ."mxgd on dne`n jcia waci `leעולה
מהרמב "ם שמי שנהנה מעובד כוכבים ,ולא
מעבודת כו "ם אינו עובר בלאו זה מהתורה.
אמנם בפ "י ה "ד הביא הרמב "ם דינא
דגמרא שאסור להשכיר לבית דירה משום
" "jzia l` z"zleוהתירו לאוצר .ונראה
שאין כונתו שעובר בכך בלאו אלא זוהי
גזרת חכמים משום ","jzia l` z"zle
והסמיכו על פשטא דקרא אע "פ שהלאו
גופו נלמד לדבר אחר.
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elit`e ,ea xc ecera ,ekeza xc `edy envr
eziaa `l` da aiig epi`y dfefna enk i"`a
i"`a s` zia xkeyd la` ,ea xc ecera
exfbc `ed opaxe .dxezd on dfefnd on xeht
qipkny iptn miakek caerl xikydl `ly
mizaa `wec `zyde ,miakek zcear ekezl
dxicl miieyr mpi` la` ,dxicl miieyrd
zeexe` xikydl exizd jkle ,exfb `l
..."zexve`e
אמנם בניגוד לר "ן והרשב "א שקבעו
שאין עובר בלאו אלא ע"י מעשה ובהכנסה
 לפי התוס' עובר אם נמצאת ע"ז,לביתו
 ומשמע שהבית צריך,בבית שישראל גר בו
. ובשכירות גזרו,(להיות של ישראל )כבמזוזה
:['וכ "נ מהגהות מימוניות ]פ"י א
onc i"x` ,xikydln oixdfp oi` ep`y dn"
envr l`xyiy ziaa `l` xeq` oi` dxezd
l` darez `iaz `l :`xw xn` mye ,my xc
,zlkzd wxt `zi`ck dfefn iab enk ,jzia
`l` xeq` oi` miza x`y mdl xikydl la`
l`xyi ux`a `l` xefb `l opaxe ,opaxcn
."xefb `l ux`l dvega la`
:[וכ "כ בסמ"ג ]ל"ת מ"ח
f"r iebd qipkny iptn exn` dxic zial `l"
`xb`c jzia l` z"zl dxn` dxezde ekezl
mrh ...miza mdl xikyn la` ,`ipw `l
onc meyn xikydl xzeny l"ega epxn`y
envr l`xyiy ziaa `l` xeq` oi` dxezd
,xcd zaeg `idy dfefnc `inec ea xc
xc epi` elit` eziaa exq` mixteq ixacne
xefbl evx `l dxikyd e` dxknyke my
."()בחו "ל
)אמנם שיטתו קשה בהסברת הלאו עי' פי' הר "י

.('פרלא לסה"מ ח"ב ל"ת ה
אמנם ברא "ש משמע שהלאו הוא בהיות
ע "ז בקביעות בבית שישראל „¯ בו אף אם
`iw

וכן כתב הרמב "ן בפירושו עה "ת ]דברים
l` darez `iaz `le cer xidfde" :[ז' כ"ה
lk d`pda xeq`l ,edenk mxg ziide jzia
dly zaexwze diynyne `id ,b"r ipipr
."oiiepde
dyxc i`dc oekpde" :וכ "כ הריטב"א
f"r zqpkd miebl exq`y `ed opaxcn
diteb `xw el`c ,`xw id` deknq`e ,epizaa
`lye dz`pde f"r xeqi`a `l` ixiin `l
e` i"`a jkld .dpnn zepdil epizal dpqipki
dxf dcear myn xewrl epiehvpy `ixeqa
."ux`l dvega `l la` ,exfb Ð epgk lka
אבל שאר הראשונים הבינו את הלאו
 אולם נחלקו ביחס.כפשוטו להכנסה לביתו
.לגדר ביתו ולגדר לא תביא
epiide"... :[כך מסביר הר "ן ]על הרי"ף
l` darez `iaz `l i`dc meyn `nrh
,`id `nlra `zknq` `zln `dl jzia
miakek zcear qipknd l`xyia `xw xwirc
yxyl oieevn ep`y ux`a jkld ...`ed ezial
`ly minkg exq` miakek zcear xg`
 מתברר."`ixeqa inp oke dxic zial xikydl
מדבריו שהלאו גופו על ישראל המכניס
 ואיסור מכירה,עבודה זרה לביתו בפעולתו
.והשכרה הוא גזרה משום הלאו
:ואף הרשב "א בתשובה ]ח"א קע"ז[ כתב
el xikydl `l` ux`a elit`e exq` `ly"
l`xyi ly ezial ieb qpkp m` la` ,ezia
aiig `diy eprny `l ,ecia ely dxf dceare
`iaz `lc ,e`ivedl ziad lra l`xyi
."dxez dxn`
[וכעי "ז כתב בתוס' ]ע"ז כ"א ע"א ד"ה אף
:ז "ל
iptn opgl` x"xd yxtn mrhd `l`"
jzia l` darez `iaz `l dxez dxn`yky
l`xyid ziaa `l` xeq` `l xninl `ki`
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אינו שלו מבחינה ממונית וישראל הוא
המכניס )ודבריו יובאו להלן( .וכעי "ז כתב
בספר התרומה ]סי' קמ"ד[.
עולה לפי הבירור עד עתה שלחלק
מהראשונים מגורי עכו "ם עם ע "ז שלו בתוך
בית ישראל יש בהם איסור דאורייתא,
ולחלק מהראשונים איסור דרבנן) .ואף
לשיטת הרא"ש כפי שיבואר לקמן(.
‚‰ÎÏ‰Ï ˜ÒÙ‰ .

הטור ]יו"ד סי' קנ"א[ פסק:
"x`yl e` xve`l `l` xikydl exizd `le
ekezl qipkny iptn dxicln ueg yinyz
dxicl s` xikydl ebdp `pci`de ,dxf dcear
dxf dcear qipkdl oibdep oi`y oeik
."mdizaa
והב "י הביא דברי תוס' ורא "ש .ובפרישה
הביא מהב "י שלדירה אסור להשכיר מכיון
שהבית עדיין ברשותו של ישראל עובר בלא
תביא תועבה.
הב "ח הביא דברי הראב "ן שנסמך על שני
טעמים :א .בית בחו "ל )בניגוד לא"י( אינו
מיוחד דוקא לישראל ,כיון שנותנים מס
לנכרים .ב .סומכים שגויים שבחו "ל לאו
עוע "ז נינהו ותלינן לקולא שאין מכניסים.
ומסיק הראב "ן שברוסיא ויוון אדוקים
לע "ז .ומפרשו הב "ח שכיון שאף ברוסיא
ויוון נהגו להשכיר הטעם הראשון )שאין
הבית מיוחד לנו( הוא העיקרי.
בשו "ע ]קנ"א י'[ פסק את לשון הגמרא
שהתירו לאוצר ולא לדירה .והרמ "א הוסיף
מהטור שנהגו להשכיר כיון שאין מכניסים
ע "ז לבתיהם .ומהגר "א משמע דלא פליגי.
ובס' שלחן גבוה סי' ל"ג ]הו"ד דר"ת סי' כ"ז[
כתב ששומר נפשו ירחק מלהשכיר ביתו
לעכו "ם.
aiw
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הראשונים התקשו כיצד למעשה השכירו
להם בתים בחו"ל ,ומספר תשובות בדבר:
א .תוס' ]ע"ז כ"א ע"א ד"ה אף[ רצו לומר
עפ "י התוספתא שמתירה להשכיר להם
אורוות ואוצרות שמותר להשכיר במקום
שאינו מכניס עכו"ם בקביעות.
וכ "כ הרא"ש:
"xikydl xzid `pci`d ebdpy dn lr dniz
ekezl qipkny t"r` miakek icaerl miza
`iadl yie ezzinl jenq miakek zcear
`l o`ke o`k :`ztqeza `ipzcn xizdl di`x
reciy iptn miakek icaerl ezia mc` xikyi
oixikyn la` ,miakek zcear ekezl oiqipkny
qipkny t"r` ze`wcpete zexve`e zecy mdl
.miakek zcear ekezl
xikydl opixq`c `dc yxtl d`xp jkld
`xwc `hytc ,opaxcn epiid miakek icaerl
exq` minkgy `l` diteb l`xyil xdfnw
miakek caerdc ,miakek icaerl xikydl
`l jkld ,l`xyi zial miakek zcear `ian
`eid mdiniae ,dxic zia `l` minkg exq
rawa odizal miakek zcear qipkdl oilibx
ze`wcpete zexve`ae zecya exizde ,cinz
`miakek zcear ekezl qipkny reciy i"tr
oi`y `pci`de ,zeriawa qipkn oi`y oeik
miakek zcear qipkdl oilibx miakek icaerd
."exy ileg zrya `l` mdizal
עולה מדבריו שאיסור תורה הוא דוקא
כשישראל עצמו מכניס לביתו ,וחז "ל גזרו
על הכנסת קבע של נכרי והתירו במקום
שמכניס עראי .וע "כ בשכירות שאין איסור
לא תחנם )בחו"ל( ,ובמקום שהכנסתו עראי
כגון פונדקאות התירו.
אמנם תוס' עצמם דחו פירוש זה .וז"ל:
"`zelzl yi ik ,dxenb di`x oi` myn ok
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`l `nyc zexve`e zeexe`c xzid mrh
`dxicl dieyrd ziaa `l` dxezd dxq
myle jzia l` darez `iaz `l aizkc
`miza mze`a la` ,xeq` i`xr jxc elit
ikdle ,dxez dxq` `l dxicl mieyr mpi`y
 ."zexve`e zeexe` ixyכלומר לא מטעם
ארעי התירו אלא מטעם שאינו בית דירה.
ב .רבינו חיים הכהן הוכיח מהירושלמי
שהובא לעיל שבחו "ל שהותר למכור הותר
אף להשכיר ,וטעמו ]תוס' שם[uegac" :
 ."ux`a `l` jzia ixwn `l ux`lוכוונתו
כנראה בגלל שלטון הנכרים.
תוס' עצמם דחו פירוש זהd`xp oi` ik" :
caern ux`l uega l`xyi rxbiy i"xl
 ."miakekוקניינו קנין שלם לקרות את הבית
על שמו וע "כ עובר בהכנסת נכרי .עוד
מקשים בתוס' שמשמע שבית ישראל
בחו "ל חייב במזוזה .ועוד שהתוספתא
כשהקלה במכירת בתים בסוריא וחו "ל
אסרה שכירות.
אף ששיטתו של ר' חיים הכהן מוקשית,
כתב האור זרוע ]ע"ז סי' קל"ז[epl yi n"n" :
`dc ,xizdy l"vf odk miig epiax lr jenql
t"r`c inlyexia `xizdl rnyn `icdl
`xidp `l jzia ixwn `l didic `nrhc
inlyexil didiy 'ite mrh dfi` n"n ,'ixtck
`ebdpy `kid xizny yexita oi`ex ep
 ..."xikydlוכן מסיק להלכה לגבי שכירות
בתים בחו "ל.
ג .תוס' מסיק שכאן וכאן שלא ישכיר
היינו בא "י ובסוריא ,אבל בחו"ל שמותר
לשכור מותר אף להשכיר .ועפ "י טעמו של
רבנו אלחנן שהובא לעיל וכך מביאו האור
זרועied `l jzia l` darez `iaz `lc" :
envr l`xyid ea xcy zia `l` dxezd on
i`dne .dfefn iab enk zlkzda rnynck

oia opaxcn elit` `ztqezd wlgn `nrh
iede li`ede dxic zia epi`yl dxic zia
eliwd Ð dia xiic `lc `kid elit` opaxcn
."ux`l dvega
ד .ספר התרומה וכן האור זרוע מביאים
הסבר נוסף ]סה"ת הל' עכו"ם סי' קמ"ד[:
"mewna xikydl xizny inlyexid `nye
rceiy mkg cinlza `wec edf xeknl xzeny
zexitl dil ipwne xnbe xikydl xeq`y
df xknae .zexikyd onf lkl m"ekrl
ezia ez ixw` `le dizeyxn witp zexitlc
sebd oiipwk zexit oiipw c"nke l`xyi ly
ixwin izk` inc sebd oipwk e`l c"nlc ,inc
oya oi`vei beln icar edciclc oeik ,ezia
."laegd wxt gkenck yi`l `le dy`l oire
אולם סה"ת דוחה משום שפוסקים
שקנין פירות לאו כקנין גוף וממילא ישראל
המשכיר עובר) .ובא "י לא יועיל טעם זה שאם
קנין פירות כקנין הגוף עובר בלא תחנם(.
ה .במאירי הוסיף מספר דברים ,שכתב:
"`exn` dxic zial `l ...exn`y mewna s
,ely ezia df ixde ,f"r myl qipkn ixdy
xve`l `l` ,dpew dpi` xeqi` oiprl zexikye
 ."dyri dvxiy dn k"g`e ,a"eike oazleיוצא
מדבריו שבהבנת הלאו הבין כסמ "ג והגה"מ,
ובדבריו צד להחמיר ששכירות לא קניא
לענין איסור ,וצד להקל שלאחר השכירות
יעשה הגוי מה שרוצה .ודבריו לכ' סותרים
מיניה וביה שהרי אם יכניס לשם ע"ז
ושכירות אינה קונה נמצא שהישראל בעל
הבית עובר בלאו מהתורה? וצ "ל שאף
לשיטתו או שמהתורה אסור אך בית דירה
ולא אוצר או דוקא שמכניס בקביעות וצ"ע.
)עוד הוסיף המאירי לחלק בין נכרים עוע "ז
שבימים קדומים לימינו שלדעתו אינם עוע "ז

והיינו לשיטתו הידועה ולא הבאנו אותה(.
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ו .בכפתור ופרח ]פ"י[ כתב`xazqne" :
cia `id epi`hga ux`dy eiykry
ie`x `edy mewn elit` xkeyy ,mil`rnyid
my dpqipkiy f"r caer epi` ixdy dxicl
=) milxrl la` .mcwy enkeנוצרים( mdy
libxd xikydl leki epi`y d`xp ,f"r icaer
..."dxicl
ז .הכפו "פ ]פ"י[ :מסיק מבריתא דגיטין:
"iebe ,oixeq` einc iebl ezia xkend `ipz
leki eilra oi`e ,l`xyi ly ezia qp`y
zene` ipica `le l`xyi ipica `l e`ivedl
dlrne azeke ,einc lehil xzen mlerd
."mcin livnk `edy iptn mdly ze`kxra
ומסיק שהיינו בא "י ולא גזרו חכמים
מפני שאין בני אדם רגילים למכור ביתם.
ועפי "ז מסיק שמי שדר בעיר שכולה גויים
ומעתיק דירתו וירא שנכרים יחריבו ביתו
מותר למכור לנכרים ,וכן מי שאנסוהו זוזי
ואין לו קונה מישראל .ומביא הכפו "פ
דוגמאות לכך שהותר משום אונס לחוס
עליהם ,ולתת מתנת חנם ולתת להם חן
והכל משום אונס .משמע שאיסור לא
תחנם אינו עומד במקום אונס .ומסיק:
"`"xeknl l`xyil xzen didiy ep`vn k
mikxcdn cg` i"tr iebl erwxw i"`a
miqpe`d ipiny ,mda `veik e` epx`ay
ebdpy inlyexid yexit didie .md mipey
] oixnbe qpe` el yiyk xeknlבבלי[ `ly
 ."ibilt `le qpe` mewnaומביא עוד
מהעיטור שמפרש בירושלמי להקל במכירה

אפילו בסתם ולא באונס.
אבל בפאת השלחן ]פ"א סי"ט ובית ישראל
סי' מ'[ חלק על הכפתור ופרח להתיר מכירה
ושכירות מחמת אונס ומסביר:
"xeknl xizdc df inlyexin ezgked xwire
di`x oi`c .eply 'nb lr beltl `lc m"ekrl
l"egac `ztqezd enk geexn inlyexic llk
g"xe 'qezd y"nke 'ek xeknl xzenc ixiin
micia xeq` `dc xeq` i"`a la` ,odk
..."mxikydle mxknl
ואף לדברי בעל העיטור הסביר בחו"ל.
אבל מסכים פאת השלחן לדברי הכפו"פ
בענין מכירה לישמעאלים שאינם עוע"ז
ואוסר למכור לאלה ולאלה משום לא
תחנם.
‰˜ÒÓ

כאשר הקדמנו ,ההיתר דחוק ביותר .ובכ"ז
בגלל הלחץ והאונס נראים לענ "ד כמה
דרכים להתיר:
א .הדרך היותר פשוטה היא להשכיר לו
מחסן ,ובמיוחד עפ"י דברי המאירי ,והנכרי
יעשה מה שירצה.
ב .הציע הגרא "א שפירא שליט "א לדייר
את הנכרי בבית חברה משכנת כגון
'עמידר' ואז אין משכיר ברור.
ג .ישכירו את החדר שהעוע "ז גר בו
לישמעאלי ,והעוע"ז יגור בו ללא שכירות
אלא כחלק מתנאי העבודה.
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משׁכן כמה שקים של חומרי
חקלאי לוה ָ
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הדברה על דעת שישלם לו מחירם תוך
שבוע ,למחרת היה פיחות של המטבע

