
  

    

  
  
  
  
  

  
  

  .  חשדא ו. . לוי  העשוי צורה  ה. . (אורח בצימר וכדו') גמורה השכירות שאי  ד. .ות מהע"זה י איו מכוון ל ג. .שוכר בית מעכו"ם ב.  .השכרת בית לעכו"ם א.

או ללון מקומות אלו    לשכורמותר  דון האם  לויש    ,לעכו"ם ויש שם צורות ע"ז  כיםהשיי  יםתבבלים  מצוי כששוהים בחו"ל ש
  .בהם
  בית לעכו"ם  השכרת . א

 ,ובסוריא מוכרין בתים ומשכירין שדות ,י משכירין להם בתים אבל לא שדות"רבי יוסי אומר באר(כ:)  ע"ז בבמשה  איתא
שם ו:  (הרי"ף . וכן קטו (ודלא כר"מ שחולק עליו שם במשה) שם כדעת ר"י בגמ', ע"כ. ופסקו מוכרין אלו ואלול "ובחו

  . )יו"ד סי' קא סע' ח( שו"עב. וכן הוא  )פ"א סי' כב(  והרא"ש )ע"ז פ"י ה"ג(הרמב"ם , )ברי"ף
מפי שהוא מכיס   ,רהלא לבית די , אבל 'אוצר וכדולא אמרו אלא לצורך בית אף במקום שאמרו להשכיר ד )כא.טו. ו( ועיי"ש
 אכתי הוי בית של ישראל ויש משום  (וע"כ אין לשוכר דין בעלים על המקום השכור) דשכירות לא קיאון י וכ "זלתוכו ע

 ."לא תביא תועבה אל ביתך" (דברים פ"ז פס' כו)
 ביןלבקביעות    "זבין מקום שמכיס עשהטעם שחילקו חז"ל בין אוצר לבית דירה, כי יש חילוק    (שם כא. ד"ה אף)  תוס'ה  וביארו
שבייו אים מכיסין לבתיהם   "םוכשהעה"ז  בז  ז"לפ, ובקביעות שרי  "זאיו מכיס עשובהך    ,בקביעות  שאיו מכיס  מקום

אכן משם אין ראיה גמורה כי   ,מותר  ,וגם אותה שעה אין עובדין אותם  ,אלא כשיש שם מת או שוטה למות  ,בקביעות  "זע
ולשם אפילו   וגו'יש לתלות טעם היתר דארוות ואוצרות דשמא לא אסרה התורה אלא בבית העשויה לדירה דכתיב לא תביא  

  ., ע"כדרך עראי אסור
אלא  ,דפשיטא דקרא קמזהר לישראל גופיה ,הייו מדרבן "םוכדאסרין להשכיר לעדהא  ביאר סי' כב)שם פ"א ( רא"שהו

לבית ישראל. הלכך לא אסרו חכמים אלא בית דירה. ובימיהם היו   ע"זמביא  "םוכדהע  "םוכשחכמים אסרו להשכיר לע
כיון שאין "ז לתוכו ע שידוע שמכיס ע"פהתירו בשדות ואוצרות ופודקאות אלבתיהן בקבע תמיד. ו "זרגילין להכיס ע

לבתיהם אלא בשעת חולי שרו. ועוד הי דשכירות לא קיא כיון    "זרגילין להכיס ע  "םו כ מכיס בקביעות. והאידא שאין הע
  ., ע"ככיר איו יכול להוציאו הוי כמכרשיד אומות תקיפה ובדייהם שכירות ליומא כמכר ואף אם פל ביתו של מש

. ולפי שיטה זו במקום שידוע שהגוי יכיס  סע' י)שם (רמ"א ה כן דעתופסק כהטעם הראשון של הרא"ש.  )יו"ד סי' קא( והטור
  בזה בס"ד בגליון ש". והארכווהמהג כהש"ך, . הרא"שהשי של תירוץ כקט לעיקר (ס"ק יז) ש"ך ה אבלאסור. 

  (שכירות קניא לחומרא) שוכר בית מעכו"ם. ב
של  ורשותל אותה מכיס מצא מישראללו המביא ע"ז לבית השכור עכו"ם שכירות לא קיא, ומה"ט מדיא דגמ' יוצא ד
   .ועי' עוד להלן) ,קיא(אולם לש"ך ודעימיה מחמת המלכות שכירות  "וגו'לא תביא ויש משום " הישראל

על גבי בהמה המושכרת לישראל, דשכירות ליומה   בשבת אסור לרכובד 'כתש) אפ"וף ס  עירובין(  מרדכי הותבהג אלא שמציו
  דשכירות לא קיא, אזלין הכא והכא לחומרא, ע"כ. )שם( זמסקין בע"ע"פ דממכר היא וקית לו להתחייב בשביתתה. וא

אליל ס אם שכר ישראל בית מגוי אסור לישראל להיח לגוי שיכיש רביו אפריםה בשםכתב (פסקי ע"ז סי' קלח)  זרוע ובאור
הייו להוציא כולו מרשות קיא  דשכירות ושאלה לא    "לאחריה בשבת חייב חטאת דהא דקיי  מרלתוכו וכן אם שכר בהמה וח

 ותבעליו כגון גוי מישראל דאמרי' אכתי שאר לישראל בגוף הבהמה דשכירות לא קיא לגמרי ואסור אם יעשה גוי מלאכ
מיה דשכירות לא קיא לגמרי. דקתי   ןבעיי מההיא דשמעי 'איו ר"ז דוכת' ע"ז האבשבת בבהמתו אבל קצת קיא. ו

ישראל ששכר פרה מכהן יאכילה כרשיי תרומה. ואי קיא קצת א"כ יש בה שותפות לישראל באותה בהמה וא"כ היכי  
    .)סי' כב א ע"ז פ"(בהגהות אשר"י  הביאוו, ע"כ. להזהר אבל מ"מ הואיל ופק מפומיה דגאון טוב ,מאכילה בתרומה

דשכירות    )ו: (  בב"מאיתא  ד  על הא דע"ז דאמרו דשכירות לא קיא מהא  הושתמ  (ע"ז טו. ד"ה והשתא וב"מ ו: ד"ה והאי)  תוס'בועי'  
(חו"מ סי' שיג ס"ק א)   הש"ךואה כמכר. וכדבריהם קטו אשיש בו  הייו לעיןד ופירשו ,שכירות קיא)כלומר ממכר הוא (

זמן ב  גוף הבית של משכיר הוא, ואין לשוכר בו אלא אכילת פירותבזה ש שהכוה שה)' (סי ריב"שה . וביאר(חו"מ שם) והט"ז
   .מו ס"ק ח)ר(סי'  במ"אוהובא דברי הריב"ש . , ע"כהשכירות

קטו דהכווה בהא דב"מ דלעולם שכירות קיא, וכן ר' מקושית  ) ד"ה בחצר המשכיר קב.ב"מ ( ורש"י )כלל א סי' א( הרא"שאולם 
, ומהא דע"ז דמבואר דשכירות לא קיא, )ס"ק א(   פת"שב, וכן קטו עוד פוסקים כמ"ש  ה"ה)פ"ו  שכירות  (  הרמב"םעל    )שם(  הב"י

, כי ביתו של הישראל וגו'גוף הבית שכירות לא קיא (וע"כ יש משום לא תביא    שחילק שהכווה שלעין)  ס"ק א  (שם  קצותבעי'  
  הוא), אולם לעין קין שיהיה רשותו לקות, שכירות קיא כי רשות של השוכר הוא, וזהו כוות הגמ' בב"מ. וכן הוא 

יצא לרביו אפרים לחלק   ה"ל  רת הש"סשכת' שמכח סתי  )יו"ד סי' קא על דברי הרמ"א דלהלן( בביאור הגר"א  . ועי'  (שם)  בערוה"ש
  .דלעולם אע"פ ששכירות לא קיא כמבואר בע"ז מ"מ במקצת קיא וזה כוות הגמ' בב"מ

, "םוכשל הע "זות עיש להחמיר שלא להיח שם דמ "םוכהשוכר בית מעדכהאו"ז  )סע' י  יו"ד סי' קא( "אהרמ פסק להלכהו
. ומבואר מדבריהם דאע"פ שלעין לעין איסור שביתת בהמתו בשבת ) ושעה"צ אות יג ס"ק יב סי' רמו ( המ"בכן הביא וע"כ. 

דעת הרמ"א צ"ל שבכה"ג לו ,מחמירים לעין השוכר מעכו"ם ,מדרבןאיסור הרמ"א כי הוא  יקלהמשכיר בית לעכו"ם מ
   .מה"תאיסור הוי  שהישראל לן שם שהוא בבית

בכה"ג יש לאסור מעיקר הדין ולא משום חומרא בלבד. שלא העיר מידי על הרמ"א והרי לדעתו   על הש"ךאלא דבאמת צ"ע  
כי לא   ,כי ידיהם תקיפאלא אמרין כהש"ך ביו"ד דשכירות קיא  לעין הא דשביתת בהמתו ד  'כת)  סי' רמו א"א ס"ק ח(  בפמ"גו

והובא  א. אי תירוצ הסור שבת שהוא מה"ת לא סמכין על יאבל לעין א ,דרבן יםאיסור מקילין מכח סברא זו אלא לעין
שכתב (אות יח)    בביאור הגר"אשו"ר    בהא דשוכר בית מעכו"ם יש לאסור לסוברים שהוא מה"ת.. ולפי"ז  (ח"ג סי' רו)  במהרש"ם

 להחמיר ע"פאבל יש  אמרין דקיא, הדדוקא באואכי כבר מבואר בתוס'  ,דמשום הא דשכירות קיא במקצת אין לחוש
, ועיי"ש הפמ"גדלא כ )סי' קסד(מהאור זרוע ומהבין זאב  הוכיחש ) זאות  טז(לגרשז"א זצ"ל סי' מעדי ארץ ב '[ויעוי .דברי הש"ך

  .]שכת' תירוץ אחר לקושית הפמ"ג אמאי לא סמכין על הרא"ש לעין שביתת בהמתו )ד"ה והי' לע"ד(
  מהע"ז  ותהניינו מכוון ל אג. 

   .ה"למבואר מהפמ"ג הה מהע"ז יש משום לאו ה"ל וכן איו אם הישראל  מתוס' והרא"ש ה"ל משמע דאפיוהה 
ולא ידבק בידך  "ומשום    "וגו'ולא תביא  "המבשל בעצי אשרה לוקה שתים, משום  ד  (כב.)  במכות  כי איתאיש לעיין בזה  אלא ד

(לאוין   סמ"גה, קב שמח שסד)-(ק יראיםה ,(ל"ת ה) הרס"ג ,)לאוין כה(ב"ם מרה ,דלא תביא גו'. וכבר מו לאו "מאומה מן החרם

אולם  תקרובת שלה.ומשמשיה  בכלל איסור זהד )שם( החיוךו ם" הרמב  'כתו( (מצוה תכט) חיוךוה. (מצוה סה) הסמ"ק ,מה)
  .)דמשמשי ע"ז אין בכלל לאו זה קט )מצוה קצד( רמב"ןה

יים הם, שי ע  "תשקצו ותעב תתעבו כי חרם הוא  תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ  לאד"  )שם(  חיוךבועיי"ש  
 ההה בו, שבשיהם מראה האדם בפשו החפץ עליה, ולוקה על שיהם 'לרשותו כדי ליהות בו, וא ז"אחד המכיס דבר ע

שם ( ריטב"אבתו להות ממה. וכן מבואר כשכוואסורה מה"ת, הוא  אם הה, ע"כ. ומשמע דהאיסור הכסת ע"ז לביתו

 ה מע"זהאהוא ביסור  שיו לעיל בשם הירושלמי דבחו"ל אין איסור מכירה ושכירות, כי האדשביאר דהא    )כא. ד"ה כרבי מאיר
, ל"גזרו, אבל לא בחו כל כחוב ע"זאו בסוריא שצטויו לעקור משם  "יו ליהות ממה, הילכך בארושלא כיסה לבתי

  וכתב דקצ"ע. ,(שם אות א)המ"ח ע"כ. וכ"כ 

 
 
 

 

 מתייחד אדם עם אמו ועם בתו.(קידושין פ:) תן 
אמר רב יהודה אמר רב אסי (שם פא:)  בגמ'ואמרין 

מתייחד אדם עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו 
לפרקים אבל איו דר  -(ופרש"י מתייחד עם אחותו 

דלא  -ביחוד אצלה בבית. ודר עם אמו או עם בתו 
תקיף יצריה עלייהו דאהו ביה אשי כסת הגדולה 
דלא מגרי בקרובתא). כי אמרה קמיה דשמואל אמר 

כל העריות שבתורה וכו'. תן אסור להתייחד עם 
מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וכו', ותיובתא 
דשמואל. אמר לך שמואל ולטעמיך הא דתיא אחותו 
וחמותו ושאר כל עריות שבתורה אין מתייחד עמהם 
אלא בעדים, בעדים אין שלא בעדים לא, אלא תאי 

 היא וכו'.
עם מתייחד אדם (קידושין פ"ד הי"א)  בירושלמיואמרין 

אמו ודר עמה, עם בתו ודר עמה, עם אחותו ואיו דר 
 עמה.

פסקו התוספות  - (פ"ד דקידושין סי' כ"ד) הרא"שוכתב 
דהלכתא כרב אסי לפי שראה שהיה גדול משמואל 
וכו', ואע"ג דאמוראי דבסמוך מחמירי וכו', איכא 
למימר דמחמירין על עצמן היו, והמחמיר תבוא עליו 

 ברכה.
טור והשו"ע השמיטו האי דיא דדר אולם הרמב"ם ה

(סי' כ"ב ס"ק א')  הב"שאדם עם אחותו, וכבר עמד בזה 

וכתב דאפשר דס"ל דאע"ג דהלכה כרב אסי במה 
דפליג על שמואל, אבל מה שהוסיף על מתי' לית 
הלכתא כוותיה, כי מתי' לא תא אלא יחוד עם אמו. 

יטו האי דאפשר דהשמסי' כ"ו)  -א  (יוסף אומץ החיד"אוכ"כ 
 דיא משום דס"ל דהל' כסתם משה ע"ש.

 (עוד יוסף חי פרשת שופטים ס"ג) הבן איש חיוכן קט לדיא 
 דאח עם אחותו אסורים ביחוד.

אך רבים מהאחרוים הביאו האי דיא דמתייחד 
 הח"מ(סי' כ"ב ס"ק ג'), הפרישה אדם עם אחותו, ובייהם 

 וערוך השולחןי"ב) (סי' קכ"ו ס החכמת אדם(סי' כ"ב ס"ק א') 
(פכ"ד ס"ד)  דחי ישראלבספרו  הח"חוכ"כ  (סי' כ"ב ס"א).

 דאח עם אחותו מותר ביחוד עראי. וכן מהג העולם. 
דפעם שאל מוהר"י (סי' ב' ס"ק ה')  בדבר הלכהויעויין 

מדוע איו מחמיר מלהתייחד עם  החזו"אהורביץ את 
יה אחותו כשבעלה איו בעיר, הא הב"ש מחמיר (זה ה

בשה הראשוה שכס לדירתו בזכרון מאיר יחד עם 
אחותו ובעלה) ועה לו דאין לו לסטות מפשטות 
סוגית הגמ' וכן פרשוה הראשוים דעם אחותו מותר 
להתייחד, ואין לו להחמיר כאחרוים כגד פשטות 

 משמעות הגמ'. ע"כ.
בגמ' ובראשוים עד כמה זמן  אלא דאכתי לא תברר

מקרי יחוד עם אחותו המותר, ומאמתי מקרי דירה 
 דאסור.
דשאל בעין זה, (ח"ב סי' מ"ג)  באמרי יושרומציו 
כתב בדיא דרב אסי דמותר להתייחד עם (שם) דהב"ש 

אחותו לפי שעה ודר עם אמו בקביעות (דראה דדוקא 
תב לפי שעה שרי), והעיר השואל מלשון רש"י דכ

מתייחד עם אחותו לפרקים אבל איו דר ביחוד אצלה 
בבית, דמשמע דכל שאיו בקבע רק איזה ימים פחות 

 מל' יום שרי. והשיב דיפה דקדק.
כתב דממה שכתב (אהע"ז סי' כ')  צוף מדבשובשו"ת 

דעם אמו ובתו התירו אפי' דירה  (סי' כ"ב ס"ק א')הח"מ 
שמע דוקא בקביעות ועם אחותו התירו יחוד עראי, מ

יחוד ולא דירה אפי' עראי, וכיון שכן אם באה ולה ג' 
לילות אצלו היא קראת דירת עראי, אבל לית לילה 
אחת לא מקרייא דירה אלא יחוד עראי ומותר לדעת 

[אלא דסיים שם בדברי הב"ש דאפשר דלדעת הרא"ש 

הרמב"ם שהשמיט האי דיא לית הל' כרב אסי, וכן המחבר 

דעת הרמב"ם, לכן ודאי שאסור ללון אצלה השמיט דין זה כ

אפי' לית לילה אחד, וכ"ש שראה מדבריהם שאפי' יחוד 

 אסור].  בעלמא אפי' ביום

 
 בס"ד    

 



  

והביאו לרשותו והה בו, לוקה שתים, משום ולא  "זעובר על זה ולקח שום דבר מעשכתב ד )פ"ז ה"ב(ע"ז רמב"ם בוכן משמע   
לביתו בלא האה לא  להרמב"ם דהכסהס"ל שכתב ד (ח"א או"ח סי' ל אות ב) בתורת חסד. ועי ולא ידבק וגו' תביא וגו', ומשום

, רק שמהתוס' בע"ז שם שלא תירצו כהריטב"א משמע דס"ל דהכסת (ע"ז פ"ז ה"ב)רק מדרבן, וכן משמע מהרמב"ם    האסור
' לדעת הרמב"ם והחיוך איו עובר  קט שמדאוש (סוכה לא: ד"ה באשירה) שפ"אבע"ז אף בלא האה אסור מדאו', ע"כ. ועי' 

  אלא בהה. ובתוס' ה"ל בתירוץ הראשון שקטו שהוא מדרבן ראה דס"ל לאסור דוקא בהה. 
עובר על לאו במשכיר ביתו לעכו"ם כי מביא ע"ז לבית  הרמב"םלאולם שוב כתב ש ,ר"ל בדעת הרמב"ם כ"ל(שם) והמ"ח 

(ח"א    בית הלויה  דעת  מלשון הרמב"ם בספר המצות. אולם  )שם(  שמח  הלב, וכן דקדק  )שרש ט(  אסתר  במגלתהישראל. וכן קט  

שסד)    '(סי  יראיםהשכת' דאף    ועיי"ש,  אלא רבן אסמכוה אקרא  בכה"ג על איסור תורהדאף להרמב"ם איו עובר    )ד  סי' מז אות

 .על היראים שם השיג עליו ראם בתועפותאולם  .מדרבן דכוותו , י"לאיכא ג"כ בלא האה וגו'משמע דס"ל דלא תביא ד
  .ד סי' ב ד"ה אך)"(ח"ב יו  מלבושי יו"ט בועי' 
ובמעשה  .ע"כ ,דילמא כפשטיה שמכיס לתוך ביתו ,ההבמאן לימא לן דהאי קרא מיירי דהקשה  )שם (על הרמב"ם פר"חוה

וההיא דלקמן   ,מיה דכל מין האה בעולם אסירא,  ההבאה לביתו  'דכיון דאזהר רחמא אפי  כתב ליישבשם)  על הרמב"ם  (  רוקח
תביא מדאמרין במכות דהמבשל בעצי אשרה לוקה משום ולא    וכן מוכח  ,פ"י הייו עיקר הלאו ומייה ילפין הא מי כאמור

הפמ"ג  וכמ"ש ,התוס' והרא"ש ה"ל דעת 'וכן ר א' מחמת האה וא' כפשוטו. ,י איסוריםומשמע דס"ל דיש ש ., ע"כוגו'
מ"מ השוכר מעכו"ם כיון שהע"ז ביד הישראל עובר על איסור  ,דאע"פ שישראל המשכיר לעכו"ם עובר באיסור דרבן ,שם

אם איו מכיס    ,ב הפוסקים בדעת הרמב"םריטב"א ולרוהלפי החיוך,  אולם    לחלק כי הישראל מצא שם.  וע"כ דס"ל  ,תורה
ולמעשה יש להחמיר כמשמעות השו"ע וו"כ אף לסוברים דשכירות קיא.  ע"ז ע"מ להות ואיו הה ממה אין איסור תורה  

  שהביאו דברי התוס' והרא"ש.

  וכדו') , צימר(אורח במלון גמורה השאינשכירות ד. 
אלא איו  הא דשכירות קיא  דלדעת הרמ"א  יש להקל    ,כגון שהגיע למקום ואין לו עתה מקום אחר ללון ומ"מ בשעת הדחק
שאם איו חותם על שטר התקף בדייהם    אזלין בתר דייהם י"לדס"ל ד  הש"ךולפי    .ובכה"ג הוי כבדיעבד  לחומרא לכתחלה

שכתב   (סי' רמו ס"ק ח) במ"אועי'  יות איו חשיב כמכר.שהיכן שאיו מקבל אחר(סי' רסו ס"ק א)  במ"ב עוד ועי'שוב אין חשש. 
    .ס"ק יב)סי' רסו ס"ק א וסי' רמו ( המ"ב. וכן פסק "ם וחזר והשכירה לעכו"ם שרי ממ""ל דאם שכרה מהעכוד
סי'  ( בעבודת הגרשוילא שייך משום שכירות קיא כמ"ש  וכר את המקום אלא משלם עבור זכות שימושש כמו כן אם איו ו

כי איו וגו' לא תביא דלכו"ע אין חשש וע"כ  ,(ח"י סי' ב ד"ה אבל מציו)  בצי"אוכן פסק  ,א)  ק"ס  סי' קלחחו"מ ( ש" הפת הביאו  )קכא
   .וכדו' וכן הוא בחדר בבית חולים ביתו.

(ח"י    שבט הלויבוכן    ,רק זכות שימוש איו בכלל שכירות  לו אלא  דכיון שאין  ,וכדו'  צימרבמלון,  כל אורח בל  ש  דיושכן    י"לו

עבור שכירות אלא עבור זכות   מיםמשל םאיהאורחים לעין מלון שקטו  )פ"ד הגה א ומהשכירות ( י חושןבפתחו  סי' קפ)
[ומהא ועי' עוד בזה בגליון ק"ג.  .לעין המתארח בצימר  ) ארחות רבו ח"ג עמ' קעא אות כג( הגריי"ק זצ"להשתמשות. וכן קט 

, לא מכח שכירות כל אותו יום מבואר שקוה, ופחות מיום אחד לו כר לו לליה, איןוהשדסימן שי"ב סע' ד' איתא בחו"מ ד
בערוה"ש  עי' אלא דשכירות גמורה אלא שגילה דעתו שהיא רק לליה ולא לישואין וכדו' כמבואר שם. שם מיירי ב קשה ד

. ועי' )שם( הפתח"שדמשמע שכל שמיחדים לו חדר באכסייה חשיב כשכור לו לקות. וכבר העיר מדבריו  (סי' קלח סוף אות א)
לא דמי . ולהעמיד לוהגוף  החל על חובהוא ככי כל שמשכיר  יםרו יר דיששייך להשכשקט  )אסי' שטו ביאורים ס"ק ( בתיבות

 מו כן וכ כמ"ש שם. וע"כ לא שייך סברת התיבות דשאי התם דמיירי במכרשלא להקות דיורים, להא דסי' רי"ב סע' א' 
   ].י"ששכירות כלל אלא שתן לחברו דיורים בלבד, עישאמר בלשון דלא מיירי  ה"ל עבודת הגרשויהלא דמי להא ד

  לנוי  ה עשוי צורה ה. 
צורות שמשתחוים ש  שכתב  )אע'  יו"ד סי' קמא ס(  רמ"אבועי'  וכל זה לעין ע"ז ממש אבל צורות עשויות לוי וכדו' אים בכלל זה.  

אות   שם( בב"ח הואוכן  ., אבל אותן שתולין בצואר לזכרון לא מקרי צלםבלא ביטולבהאה להם, דים כדין צלם ואסורים 

עיקרי ה הביא כן גם בשם )יו"ד סי' ה(בחלקת יעקב ו .אין חילוק אם תלוי עליו אדם או לאש )כלל פה אות א( א"החכוכת'  .)ו
  . )קצו  'יו"ד סי( בית שלמהוה )הח"ב סי' מ( זרע אמתה ,)סי' יט ס"ק י(הד"ט 

כל מה שעושין בצורות    "זאלו שאין אדוקים בע  כו"םואפשר דע,  ידוע שלא השתחוה לושכתב דכ"ז כש   (ס"ק ו)  בש"ךאלא דעי'  
וראוי להחמיר בספק  ,ואסור להשהותן משום חשד אם הם בולטים ,הללו בכלים אים עושים אלא לוי ומותרים בהאה

דרכם ת שו שצורהש"ך מסקת ד . ומשמעע"כ ,לכ"ע אסור הכיון שדרך שמשתחוים ל הואפשר בצורה עצמ ,איסור תורה
  .  )או"ח ח"א סי' פה( צבי הרבוע"כ יש להחמיר. וכן קט  ספק ע"ז הוי )תי וערב כרון (כגון שלתלות בצוואר לז

אלא דב"ד תלי במח' ה"ל האם ישראל ששוכר בית מעכו"ם יש בשהיית ע"ז בבית משום איסור דרבן או איסור תורה. 
בית    מה שאו משכיריןד  )רצא  'סי(  ראב"ןה  בפרט לפי מש"כ  ספקו לקולא.כי  שהוא מדרבן י"ל שיודה הש"ך להקל    ולסוברים

יהו   "זלאו עובדי ע  "לסמכין אהא דגוים שבחו  כי,  לעכו"ם ולא חיי' להא דעכו"ם מביא ע"ז לבית הישראלדירה בזמן הזה  
ותלין לקולא ואמרין דילמא לא עביד. אבל ברוסיא   ,לתוכו שאין אדוקין בה לעשותם בביתם "זואין לחוש למכיס ע

 והש"ךאות ט)  סי' קא  (  הב"ח  הביאועכ"ל.    ,"זריהן ועל פתחי בתיהן ובכותלי בתיהן עובארץ יון ודאי אדוקין שהם עושין על שע
כי הוא מיקל טפי והוא העיקר   י"ל דהייו טעמא  ,שכתב שם הראב"ן(ואע"פ שהש"ך לא הביא אלא טעם הראשון    )ס"ק יזשם  (

  לסמוך ע"ז הייו כי האה מע"ז י"ל דחמירא טפי. )שם ס"ק ו(, ומה שלא הביא הש"ך )כמ"ש הב"ח
 הביא מדברי הרמ"א ה"לשל כסף ושל חושת, ו  שתי וערבשאל אם מותר לעשות משא ומתן ב  )ח"ב סי' מה(   ובשו"ת זרע אמת

באמת או והגים לאסור בכה"ג עפ"ד הש"ך אלא שהש"ך יש לאסור מספק כל כמה דלא ידעין שלא השתחוה, וכתב דלפי 
של מרגליות דאלו ודאי עושים לוי בעלמא, אבל במקום שיש מהג להתיר אין בידיו כח כל כך לאסור כיון דיש   "עץ משוחו

ח"ב  (בתשובות וההגות    ,יו"ד ח"א סי' סט)( באג"מ  וכן הוא    .והיכן שהוא בודאי לוי לית לן בה  ., ע"כקצת על מה לסמוך ההיתר

  . חי"ב סי' מג)(ובמשה הלכות ) רסבסי' סי' תיא וח"ה 
  חשדא. ו

 לעין (יו"ד סי' קמא)טשו"ע ביש לחוש משום חשדא כמו שמציו לכאורה אכתי  ,וגו' ואף בגווא שאין לאסור משום לא תביא
   שהייה משום חשדא.בשהיית צורות כלבה וכדו' שאסורים מדרבן 

במשהה כגון  ,אם איו במקום מגולהמשום חשדא מותר  םדכל ההו דאסורי )יו"ד סי' קמא אותיות כה ול( פרישההכתב אלא ד
הוא תמוה דבכ"מ שאסרו משום מ"ע אפי' כתב עליו ש (ח"ד ססי' יב ד"ה ומ"ש רו"מ להשיג) והמהרש"ם. אותם מכוסה בתיבה
כי לא פלוג רבן  ו אם האדם וע"ז מצאים בח"ח ח"ח אכתי יש משום חשדא היישבויש לחלק דהא . בחדרי חדרים אסור

  לא שייך חשדא.י"ל ד, אבל הכא שהדבר מכוסה בפ"ע ואיו ראה שוב ס"ק קסה) סי' שא( המ"בכמ"ש 
משום  שישדדוקא במידי  (שבת סב. ד"ה והתיא) תוס'ע"פ שכת'  (יו"ט פ"ה ה"ד ד"ה ובהא דרב יהודה) המלך בשערוכעין זה מציו 

אמם במידי דאפי' עומד בשוק אין כאן מראית   ,מראית העין בעומד בשוק גזרו אפי' בחדרי חדרים פן יבוא לעשותו בשוק
העין לא גזרו. וכתב שמה"ט מותר למצוץ דם שבין השיים דכיון דאפי' עומד בשוק אין כאן מראית העין לא גזרו. וכ"כ  

(כתובות    ביד אברהם ובהפלאהועיי"ש    ,(יו"ד ססי' סו)  בג' מהרש"אביא דברי השער המלך  . וה (מע' מ עמ' סט: אות יח)  הרועים  המלא

וע"כ פסק שלא שייך מראית העין בבגד שראה שיש   )על הש"ך ס"ק ב  סי' רחצ  יו"דו   סי' י על סע' חאו"ח  (  הרע"אוכן למד    .ס. ד"ה בגמרא)
(יו"ד סי' רסד   שו"עבועי'  .(סי' י ס"ק ל)המ"ב פסק  כןו הוא מקום סתר.גם כשהולך כן ברה"ר כי לו ד' כפות שהוא תחת בגדיו 

  ועי' עוד בגליון ק"ט. , ויש לחלק משם דלפעמים מגלה המקום בבית המרחץ, ואכמ"ל.(שבת פי"ט מ"ו) בתפארת יעקבו  סע' ו) 
בחוץ התירו, אלא שי"ל דבעין סברא  אין הדרך לגלות  כש  ואדרבה שמא הוי ראיה לסתור דדוקא  אלא שאין משם ראיה ל"ד

בית איו  במשא"כ כשהחשד הוא תוך הבית ו  ,בחוץ אותה הדבר (כגון ציצית)דוקא באופן שהדרך לצאת בלהתיר הייו זו 
ן הפרישה כי בלא"ה לפי הרבה ראשוים אין כא ב"ד יש לסמוך ע"ד  אף אם ימא דיש בזה משום חשדאמ"מ  וראה, ועיין.  

איסור אלא מדרבן ובכה"ג בחדרי חדרים ליכא משום מראית העין. ועוד דלעין דרבן לא מחמירין דשכירות קיא כמבואר  
שכתב בשם ספר  (ח"ג מע' החי"ת כלל לג) בשד"ח 'עיו[ לעיל בשם הפמ"ג והמהרש"ם וא"כ לעין חשד אף למהרש"ם יש להקל.

  .דכשאמרו מפי החשד יש להתיר בציעא] ,טהרת הקדש שהחילוק שבין חשד למראית עין
  

לא   . ובשעת הדחק (כגון שהעכו"ם"םוכשל הע  ע"זשלא להיח שם דמות    עליו להזהר  ,מעכו"םהשוכר בית  א'  העולה לדיא,  
חצר עדיף להיחה   שם מסכים להוציאה מהבית) אם לא עושה קין ע"פ דייהם או איו מקבל אחריות יש להקל (ואם יש

 ), ומ"מ ע"מ להצל מחשד הרואים, עליו להציעה ע"י כיסוי או ע"י החתה בתיבה , עי' בגליון ש" בשם הבית הלוישם
(כגון    המקום  איו שוכר את המקום אלא משלם עבור זכות שימושאם    'ג  עומדת רק לוי אין איסור.דמות  האם    ב'.  וכדומה

אות א', ומ"מ בבית  ב דיו כ"ל(ולעין חשד ללון שם  איסוראין  )וכדו' במלון וצימר אורח  שלכן הדין וי"א ש ,בבית חולים
  .)וכמו כן אם יבקש לסלקה יש לחוש לאיבה  ועומדת שם בעל כרחו  חשד כי ידוע שכן והג המקום דלא שייך    א'חולים וכדו' ר

 

דאחר שהביא (אהע"ז ח"ד סי' ס"ג אות ג')  באג"מאולם יעויין 
דברי האמרי יושר כתב דאיו כון כלל. ועל דברי 
הצוף מדבש כתב דהוא סברא בעלמא בלא שום 

אלא הכון לדיא שהשיעור הוא שיהיה יכר מקור. 
שבא רק להתארח ולא כבא לדור שם תמיד אף 
שכוותו רק לזמן מועט, ובאופן דהוי כאורח יכול 
ללון שם כמה לילות, ובאופן דהוי כדירה דקבע אסור 
להיות שם אף לילה אחד. ואף שיכר שהוא כאורח 
אסור לשהות שם זמן יותר ארוך מרגילות דביאת 

רחים קרובים וידידים, דשהיית זמן ארוך שהוא או
שם הרי סותרת ורואין שהוא דר שם בקביעות שזה 
אסור, אף שלעין מציאות לא יהיו ימים רבים. 
וכמובן דאיכא חילוק בין בא אורח ממקום קרוב לבא 
ממקום רחוק, דהבא ממקום רחוק שוהה יותר זמן 
י מבא ממקום קרוב, וליכא ממש זמן קבוע אלא לפ

רגילות דרך המדיה, ובספק אם כבר יתר מהרגילות 
יש לאסור דהוא ספק ידיעה דלא חשב כספק להקל 

 אף באיסורין דרבן.
כתב עוד בעין (ח"ד סי' ס"ה ס"ק י"א) ובתשובה אחרת 

כשדרים אח ואחות בבית אביהם שעצם הדירה עמה 
הוא בקביעות, ופעמים ששאר עמה לבדה, אם הוא 

דהעולם והגים להיתר, וראה שכן כדין לפרקים, 
משמעות לשון רש"י מתייחד אדם עם אחותו לפרקים 
אבל איו דר תמיד ביחוד אצלה בבית, ולא כתב אבל 
לא מתייחד כשדר אצלה תמיד בבית, דהאיסור עם 
אחותו הוא רק לדור יחד תמיד ביחוד, אבל לפרקים 
להיות ביחוד מותר אף כשדרין יחד ורגילין טובא. 

ודאי שאין להיחם לבדם בבית בלילה לשעות  אבל
רבות לפעמים קרובות עד שיתחשב להם כקביעות, 
ולא שייך ליתן ע"ז דבר קבוע לכל אלא כפי הכרת כל 

 אחד את ביו ובותיו. עכת"ד.  
דאחר  (ח"ה סי' ר"א ס"ק ב') שבט הלויויעויין עוד בשו"ת 

שהביא דברי האמרי יושר כתב דלדיא צ"ע אם 
ך על הגאון בזה, דלשון הש"ס דמתייחד אדם עם סמו

(סי' כ"ב אחותו ודר עם אמו משמע יותר כלשון הב"ש 

דרק לפי שעה שרי, ומ"ש רש"י לפרקים הייו ס"ק א') 
קרא לפרקים, אבל אם  מזמן לזמן מותר יחוד דזה

איו מזמן לזמן אלא בהמשך אחד זה קרא יחוד 
תמידי בבית בקביעות וזה אסור. ויש מקום למ"ש 

בשם ספר צוף בדבש דעד ג' (סי' כ"ב ס"ק ד') בס' אוצה"פ 
ימים קרא עדיין יחוד לא דירה, אבל להתיר דירה 
בקביעות עד ל' יום יום ולילה אין לו, ושלא בצדק 

באוצה"פ דברי האמרי יושר למסקא.  העתיקו
 עכת"ד.

 

 

 

 )ג(מעלת וקדושת השבת 
 

 - קדושת השבת משפיעה על כל ימות השבוע
"ידוע, דמעת שאמר הש"י "כי אות הוא ביי ובייכם 
לדורותיכם לדעת כי אי ה' מקדשכם" ירדה קדושת 
הש"י על כל ימי השבוע שאיש הישראלי השומר שבת 

כי קדושת השבת משך לכל יום, כי חי ע"פ האדמה. 
הוא המרכז האמצעי שכל ימי השבוע יוקים ממו, 

ן מקבלין קדושה יום א' ב' ג' קראין אחר השבת, שה
משבת העבר, ויום ד' ה' וי"ו קראין קודם שבת כי 
הם מקבלין קדושה משבת הבאה כמו שכתבו 

 הספרים.... 
וגילה לו הש"י בתורתו שע"י יום השבת הוא מקדש 
אותו... וע"י קיום השבת משך הקדושה על יום 
השבת, וממה משך הקדושה על ימי המעשה שלה, 

ם חי על האדמה יהיה מקודש... מצא כל הזמן שהאד
ולזה אמר הכתוב את שבתותי תשמורו לשון רבים 
שישמור כל השבתות, וסיים הכתוב כי אות היא ביי 
ובייכם לדורותיכם לדעת כי אי ה' מקדשכם הייו 
ע"י השבתות משכה הקדושה על כל ימיו של אדם". 

 (שם עולם להח"ח, ח"א פ"ד)
 

 "עבודת המועדים"נערך ע"י מחבר סדרת 
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