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שולחן ערוך ]יו"ד קנ"א/ח-י[ -אין מוכרים
להם בתים ושדות בארץ ישראל;
אבל משכירין להם בתים...אף
במקום שהתירו להשכיר ,לא
התירו אלא לאוצר ...אבל לא
לדירה ,מפני שמכניס לתוכו עבודת
כוכבים בקבע.

רמ"א
והאידנא נהגו
להשכיר אף
לדירה ,כיון שאין
נוהגים להכניס
עבודת כוכבים
בבתיהם.
]שם י[-

ש"ך ]שם ע"ז[ -קשה; דהא חזינן דמכניסים עבודת
כוכבים בבתיהן אפילו בקבע ...
 (1דסמכינן אאידך שנויא שכתב הרא"ש וז"ל;
...דלדידן שכירות לא קניה .כיון שיד האומות
תקיפא ובדיניהם שכירות אלימא כמכר ואף אם
נפל ביתו של משכיר אינו יכול להוציאו הוי
כמכר עכ"ל
... (2ראב"ן דאפי' מכניסים עבודת כוכבים
לבתיהם שרי ,משום דכיון דאותן ישראלים
נותנים מס מקרקעות להעובד כוכבים אינו
מיוחד הבית לישראל ומביאו הב"ח....

Leniency # 1

שו"ת יביע אומר ]או"ח ח/ט"ז[-במקום אחד מבתי הכנסת אשר נהרסו על
ידי הנאצים ...רוצים חברי הקהלה להשכיר הקרקע לחניית כלי רכב,
...ויש כאן בעיא הלכתית מצד מה ששנינו במגילה )כח א( בית
הכנסת שחרב ,אין מפשילין בתוכו חבלים ,ואין פורסים בתוכו
מצודות... ,שנאמר "והשמותי את מקדשיכם" ,קדושתן אף כשהם
שוממים... .צירוף להקל ולהתיר להשכיר ...באופן שישלם השוכר
מראש ...דמי השכירות ,וזהו על פי מ"ש הגאון מהר"ם באנעט בשו"ת
פרשת מרדכי )חאו"ח סימן י ,דף יד רע"ב( ,דהא דקי"ל במגילה )כו ב( דאוגורה
ומשכונה אסור ,זהו בסתם שכירות שאינה משתלמת אלא לבסוף,
שאז אין לקדושה על מה שתחול ,אבל במקדים השכירות מראש,
הקדושה חלה על דמי השכירות...שאז דמי למכר ממש.

Leniency # 2
שולחן ערוך ]יו"ד קמ"ח/י"ב[ -יש אומרים שאין כל דברים אלו אמורים אלא באותו זמן ,אבל
בזמן הזה אינם בקיאים בטיב אלילים לפיכך מותר....

שו"ת ציץ אליעזר ]כ"ב/ע"ד/ד[-ועיינתי בגוף דברי ספר מזבח אדמה )לגאון
ירושלמי בזמנו(... ,דלאור הנפסק ביו"ד סימן קמ"ח סעיף י"ב דיש

אומרים שאין כל דברים אלה אמורים  ...אלא באותו זמן ,אבל
בזמן הזה אינם בקיאים בטיב אלילים .לפיכך מותר

...אם כן ,נ"ד בזה"ז לא נאמר גם לאו ד"לא תחנם" לענין חניית קרקע
באלו

General Leniency
משנה ,עבודה זרה א/א" -לִ פְ נֵי ֵאידֵ יהֶ ן שֶׁ ל גּוֹ ִים ְשׁלשָׁ ה י ִָמים ָאסוּר לָ שֵׂ את
ווֹתן וְ ִל ְלווֹת מֵ הֶ ן ,לְ פָ ְרעָ ן וְ לִ פָּ ַרע
לָתת עִ ָמּהֶ ן ,לְהַ ְשׁ ִאי ָלן וְ לִ ְשׁאוֹל מֵ הֶ ן ,לְ הַ לְ ָ
וְ ֵ
מֵ הֶ ן.

הסבר רש"י ]שם[ -משום דאזיל ומודה לעבודת כוכבים ביום
אידו.
תוספות ]שם ד"ה אסור[-וקשה; על מה סמכו העולם לשאת ולתת ביום איד?...ואין
לומר דהיינו טעמא משום )חולין יג (:דעובדי כוכבים שבח"ל לאו עובדי עבודת
כוכבים אלא מנהג אבותיהם בידם דהא אמר שמואל בגמ' )לקמן ז (:בגולה אינו
אסור אלא יום אידם בלבד משמע הא יום אידם מיהא אסור? לכך נרא-ה
...(1איבה (2...דעכו"ם שבינינו קים לן בגוייהו דלא פלחו לעבודת כוכבים
 (3...דתנא בירושלמי ...בעובד כוכבים שמכירו מותר מפני שהוא
כמחניף (4...ור"ת היה מפרש אסור לשאת ולתת עמהם דוקא במידי
דתקרובת(5 ...ר' אלחנן אמר ...מה שהם נותנים אותם לגלחים ולכומרים
אינו ממש לשם עבודת כוכבים אלא לצורך הנאתם.

רבינו גרשום ]תשובות רבינו גרשום ,סימן כ"א[ -אבל
בישראל נהגו לישא וליתן באידיהן של גוים
ואין לנו לאסור עליהן .מוטב שיהיו שוגגין
ואל יהיו מזידין ,לפי שפרנסתם תלויה
בסחורתם ורוב ימות השנה יום אידם הם...
ונמצאת פרנסתם כלה אם לא ישאו ולא
יתנו ביום אידם ...
המאירי

]בית הבחירה ,מסכת עבודה זרה דף ב עמוד א[-

אלא

שבזמנים אלו אין שום אדם נזהר
בדברים אלו כלל ,אף ביום אידם ,לא
גאון ולא רב ולא חכם ולא תלמיד ולא חסיד ולא
מתחסד .וי"מ...מפני שאין עכשיו מקריבין לפני
ע"ז ...ויש באים בהתרה משום איבה" ...ומתוך כך
עיקר הדברים נראה שדברים אלו כלם לא נאמרו
אלא על עובדי האלילים וצורותיהם וצלמיהם,

אבל בזמנים הללו הכל מותר...
"
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אמת ליעקב ]בראשית מ"ט/ז[ -אדם שיש לו ברירה בין לישא בת ישראל שלא
תשמור על טהרת המשפחה ובין לישא גויה ,מה עדיף? התלמיד
שלא שימש כל צרכו בודאי יאמר :הלא איסורי נדה הם בכרת ,ואילו
בעילת עכו"ם אינו אלא לאו בעלמא שאינו ענוש כרת ,בודאי אם כן
עליו לבחור בגויה .האמת היא לא כן .הרמב"ם ,אף שדעתו היא
שביאת שפחה אינה אלא מדרבנן ,פוסק ]פי"ב מאיסורי ביאה הל"ז -
ח'[ בזה"ל :עון זה אף על פי שאין בו מיתת בית דין אל יהי קל בעיניך
אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו שהבן מן הערוה בנו הוא
לכל דבר ובכלל ישראל יחשב ואף על פי שהוא ממזר והבן מן הגויה
אינו בנו שנאמר כי יסיר את בנך מאחרי מסיר אותו מלהיות אחרי ה'
ודבר זה גורם להדבק בגוים שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם ולשוב
מאחר ה' ולמעול בו עכ"ל .ברור לפ"ז שעליו לבחור בבת ישראל אף
על פי שהיא אינה שומרת טהרת המשפחה.

