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מכירת בתים בארץ ישראל לאינם-יהודים
בפרשת השבוע אנו למדים על לידת ישמעאל לאברהם אבינו. פוסקי ההלכה לאורך כל הדורות 

התייחסו לאומה הערבית כבני ישמעאל, וזקפו את אמונתה הכנה בא-ל אחד לכך שהם בני 

לבני  מיוחד  ההלכתי  מעמד  קובעת  זו  אמונה  הדברים,  בהמשך  שנראה  כפי  אבינו.  אברהם 

ישמעאל.

מאד  והאקטואלית  ישמעאל,  לבני  הקשורה  מסוימת  בהלכה  לדון  נבקש  הנוכחי  במאמר 

במדינת ישראל של העידן המודרני: מכירת קרקעות לישמעאלים.

ונשאלת  השכונה,  פני  את  הופכת  מסוים  לאזור  גדולה  ערבים  אוכלוסיית  כניסת  לעתים, 

השאלה: האם מותר ליהודי למכור את ביתו לערבי המבקש להתגורר בשכונה? 

שאלה דומה עולה ביתר-תוקף בנוגע למכירת קרקעות ישראל לערבים לצורך 'היתר המכירה' 

של  הגדרתו  מהי  הפרטיים:  הבעלים  של  השאלה  על  נתמקד  זה  במאמר  אך  המדינה,  של 

האיסור למכור קרקעות בארץ ישראל לאינם-יהודים, ומהם השיקולים שניתן לשקול להקל 

בנידון זה?

שורש האיסור של מכירת בתים לגויים

בדברים )ז, א-ב( נאמר: "כי יביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גויים 

רבים מפניך... ונתנם ה' לפניך והכיתם, החרם תחרים אתם, לא תכרת להם ברית ולא תחנם". 

הגמרא )ע"ז כ, א( למדה אזהרה זו בשלושה אופנים, והלימוד הראשון הוא: "לא תחנם" - "לא 

תיתן להם חניה בקרקע". כלומר, מפסוק זה למדנו איסור מכירת קרקעות ארץ ישראל לגוי. 

מדברי כמה מפרשים מבואר שמדובר באיסור תורה: כך מנה הסמ"ג בספר מצוותיו )לא תעשה 

מח(, כך נאמר בתוספות )ע"ז כא, א(, וכן נקט הרע"ב )עבו"ז א, ח( כדבר פשוט. כך משמע אף 

מדברי הגמרא )ע"ז כא, א(, שם נאמר שאסרו חכמים שכירות בתים, גזירה משום מכירתם: 

מכאן שלמכור בית לעכו"ם מהווה איסור תורה, שאלמלא כן לא היו חכמים ז"ל גוזרים גזירה 

מחמתו.

לגוי אינו איסור תורה,  בית  יש שכתבו על-פי דברי הירושלמי שאיסור מכירת  לעומת זאת, 

אלא איסור דרבנן בלבד )כן הביא בספר 'כפתור ופרח' בשם בעל העיטור ובעל השלמה(. 

קוראים יקרים!

פרשת העקידה פותחת בציווי ישיר 

קח  "ויאמר  לאברהם:  הקב"ה  של 

אהבת  אשר  יחידך  את  בנך  את  נא 

המריה  ארץ  אל  לך  ולך  יצחק  את 

ההרים  אחד  על  לעלה  שם  והעלהו 

אשר אמר אליך".

פרשת  של  סיומה  לכך,  בניגוד 

של  הישיר  בדיבורו  אינו  העקידה 

מלאך,  של  בדיבורו  אלא  הקב"ה, 

השמים:  מן  אברהם  אל  הקורא 

השמים  מן  ה'  מלאך  אליו  "ויקרא 

ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. 

ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל 

כי  ידעתי  עתה  כי  מאומה  לו  תעש 

את  חשכת  ולא  אתה  אלקים  ירא 

בנך את יחידך ממני".

הציווי  תחילת  אם  הוא!  דבר  והלא 

של  מפיו  יצא  העקידה  מעשה  על 

שם  הציווי,  סוף  למה  הקב"ה, 

חייב  שאינו  לאברהם  התבאר 

מפיו  נמסר  יחידו,  בנו  את  לשחוט 

של מלאך?

היא  לכך  שהתשובה  דומה 

יצחק  שהפקודה להימנע מהקרבת 

כפשוטו הייתה צריכה לבוא דווקא 

על-ידי מלאך, ולא על-ידי הקב"ה. 

פרשת וירא תשע"ג

מאמר השבוע עוסק בדין מכירת בתים וקרקעות בארץ ישראל לאינם-יהודים - שאלה 

שכיחה עבור יושבי ארץ הקודש. מהם הצדדים השונים המשליכים על איסור זה? האם 

ההלכה?  על  משליכה  המכירה  מטרת  האם  עבודה-זרה?  עובדי  לגויים  מוגבל  האיסור 

האם החלפת בתים מותרת? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבועי.
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לפי דרך זו, עיקר צו הפסוק מתייחס לאיסור לחמול על עובדי עבודה זרה, כלשון הרמב"ם )לא 

תעשה נ(: "שהזהירנו מחמול על עובדי ע"ז ומיפות דבר מכל מה שיוחד להם, והוא אמרו ולא 

תחנם". דרשת הגמרא )לפי זה( אינה דרשה גמורה אלא אסמכתא, כמו שביאר הרדב"ז )ח"ה, 

סימן שא(: "ואסמכוה אקרא דלא תחנם".

מעניין לציין שהרמב"ם מונה איסור מכירת קרקע לעכו"ם בספר המצוות )לא תעשה נא(, אך 

מציין לפסוק אחר: "שהזהירנו מהושיב עובדי ע"ז בארצנו כדי שלא נלמוד כפירתם, והוא אמרו 

)שמות כג, לג(: 'לא ישבו בארצכם פן יחטיאו אותך לי'. ואילו רצה העכו"ם לעמוד בארצנו אינו 

מותר לנו זה עד שיקבל עליו שלא לעבוד ע"ז, ואז יהיה אפשר לו לשכון, וזה יקרא גר תושב".

איסור לא תחנם בז' אומות בלבד?

גויים  כלפי  רק  הוא  וקרקעות  בתים  מכירת  על  שהאיסור  לכאורה  עולה  הכתובים  מפשטות 

משבעת העמים, שעליהם מדובר בהקשר הרחב של הפרשה. כך למד מן פשט הפסוק הרב 

וכפשטות  "ואיירי בשבעה עממים  ברוך אפשטיין, ב'תורה תמימה' בפרוש הפסוק )אות א(: 

הכתוב הקודם".

אולם, גדולי הראשונים והפוסקים לא סברו כן, וביארו שהאיסור מתייחס לכל הגויים. כך כתבו 

"דוודאי בכל הנך קראי איכא טעמא רבא דלא מצינן  כ, א ד"ה דאמר קרא(:  )ע"ז  התוספות 

אין שום טעם לחלק בין שאר  לאוקמינן אלא בז' אומות... אבל מתנת חינם ונתינת חן וחניה 

גויים,  שאר  לבין  עמים  ז'  בין  לחלק  טעם  אין  התוספות,  לדעת  עממים".  לז'  כוכבים  עובדי 

וממילא אין להגביל את צו הפסוק לאותן האומות בלבד. 

כך גם נראה בדעת הרמב"ם, שפסק הלכה זו בהלכות עכו"ם )הלכות הנוגעות לכל האומות(, 

כמו שדייק ב'כנסת הגדולה', וכן כתב ה'מנחת חינוך' )מצוה תכו( בדעת ה'חינוך'. 

בין שבעת העמים לבין שאר אומות העולם  נוסף שנאמר על-ידי הראשונים להשוות  נימוק 

הוא שבנוגע לשבעת העמים נאמר "החרם תחרימם", וכיון שיש מצווה להמיתם בוודאי שאין 

היתר לתת להם חנייה בקרקע – ולכן צריך לומר שאיסור מתן חנייה מתייחס לכל הגויים, ולא 

רק לז' עמים )ספר האשכול, הלכות עבו"ז אות מו; סמ"ג, לאווין מח(.

מכירת קרקעות לנכרים שאינם עובדי עבודה זרה

משבעת  שאינן  אומות  על  אפילו  נאמר  לגויים  קרקעות  מכירת  שאיסור  שנתברר  לאחר  גם 

באומות  ואילו  זרה,  עבודה  בעובדי  אלא  נאמר  לא  האיסור  כל  שמא  לדון  יש  עדיין  העמים, 

שאינן עובדות ע"ז לא נאמר האיסור. 

כתב  המצוות'  ב'ספר  שכן  עבו"ז,  בעובדי  אלא  האיסור  נאמר  שלא  משמע  הרמב"ם  מלשון 

בעובדי  רק  נאמר  כפירתם". האיסור  נלמד  כדי שלא  מהושיב עובדי ע"ז בארצנו  "שהזהירנו 

עבו"ז, כדי שלא נבוא ללמוד ממעשיהם המקולקלים )ועי' עוד להלן בדעת הרמב"ם(. כן כתב 

ב'ספר החינוך' )מצוה צד(: "שלא לשכן עובדי עבודה זרה בארצנו, שנאמר: לא ישבו בארצך 

פן יחטיאו אותך לי". כך משמע אף מלשון הטור )חו"מ סימן רמט( בנוגע לאיסור לתת מתנת 

חינם לעובד כוכבים, ולכאורה הוא הדין לעניין איסור נתינת חנייה.

הדברים באים בפירוש בדברי הרשב"א )שו"ת הרשב"א סימן ח( שבדיון על מתנת חינם פסק 

שאפשר לתת מתנת חינם לגוי שאינו עובד עבודה זרה, משום שאין הוא בגדר הנאסרים מדין 

"לא תחנם": "ומה ששאל ממך הנער בשולח אדם וכך לנכרי איך יתיישב עם מה שאמרו אסור 

לתת מתנת חינם... או בגוי שאינו עובד עבודה זרה".

על-ידי  נאמר  היה  הציווי  אילו 

הייתה  המשמעות  בעצמו,  הקב"ה 

לבטל  שבא  חדש,  ציווי  כאן  שיש 

היא  האמת  המקורי.  הציווי  את 

אלא  חדש,  ציווי  שום  היה  שלא 

שההוראה  התגלה  חדש.  פירוש 

לשחיטה,  התכוונה  לא  "והעלהו" 

הדעת  עץ  )ראה  להעלאה  אלא 

בציווי  מדובר  שלא  העובדה  טוב(. 

חדש, אלא בפירוש חדש, מתבררת 

בעצמו,  הקב"ה  ולא  שמלאך,  בכך 

התגלה לאברהם.

בזכות מסירות הנפש העילאית של 

לגלות  הראשון  אבינו  זכה  אברהם, 

הקב"ה.  של  לדבריו  חדש  פירוש 

בזכות מסירות הנפש, אותם מילים 

להקריב  הפשוט,  מפירושם  יצאו 

אחר:  מובן  וקיבלו  יצחק,  את 

של  למדרגה  לעולה,  אותו  להעלות 

עולה תמימה, עוד בחיי חיותו.

הכוח הזה נמסר לכלל ישראל: על-

להגיע  אפשר  נפש,  מסירות  ידי 

תורה  בלימוד  הן  חדשים,  לגילויים 

והן   – שבעל-פה  תורה  גילויי   –

במעשה  שהיה  כפי  במעשים, 

העקידה.

"מתי  לשאול:  עלינו  מצווים  חז"ל 

אבותי".  למעשה  מעשי  יגיעו 

בדרכו של אברהם נלך, ובס"ד נזכה 

חלקו  את  ולקיים  לגלות  אחד  כל 

בתורה.
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וקרקעות  בתים  במכירת  היא  לענייננו  המרכזית  ההשלכה 

לישמעאלים. כבר פסק הרמב"ם שמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה, 

כדבריו )הלכות מאכלות אסורות פרק יא, ה"ז(: "וכן כל עכו"ם שאינו 

עובד כוכבים ומזלות, כגון אלו הישמעאלים". כך נמצא גם בתשובות 

הרמב"ם )תשובה שסט(: "אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה 

כלל... והם מייחדים לא-ל יתעלה ייחוד כראוי, יחוד, שאין בו דופי".

עובדי  דין  להם  שיש  הוא  לנוצרים  בנוגע  הרמב"ם  דעת  לכך  ]בניגוד 

עבו"ז )הלכות עבודת כוכבים פ"ט ה"ד(: "אדומים עובדי עבודה זרה 

הן ויום ראשון הוא יום אידם".[

גם המאירי )עבודה זרה, שם( כתב שאין איסור מכירת קרקעות נוהג 

שפקפקו  יש  באלקות".  ומודות  הדתות  בגדרי  הגדורות  ב"אומות 

והיא  קדשו,  מפה  יצא  לא  "כי  למוחקם  שיש  וכתבו  המאירי,  בדברי 

דעת האומרים לרשע צדיק באמונתו יחיה" )שו"ת חת"ס; ראה בשו"ת 

עטרת חכמים, חו"מ סימן יד( אבל ב'שיטה מקובצת' הביא את דבריו 

ללא פקפוק.

על-פי כל זה אכן היו מבני ירושלים )הספרדים( שנהגו למכור בתים 

לישמעאלים. בספר 'מזבח אדמה' )הלכות יין נסך, סימן קנא(, כשהוא 

בתים  להם  מוכרין  "אין  ח(  )סעיף  ערוך'  ה'שולחן  לדברי  מתייחס 

ושדות בא"י", כותב ר' רפאל מיוחס: "והאידנא שראינו גדולי ישראל 

מו"ה, מוהרש"א ומהר"מ וכמה וכמה חצרות ובתים וכיוצא ]שנמכרו 

לעכו"ם[ נראה וודאי דהיינו משום דלאו דלא ישבו בארצך לעניין חניה 

בקרקע, היינו על גויים עובדי עבודה זרה דווקא".

דעת המחמירים בנידון הנ"ל ודין 'היתר מכירה' של 
שנת השמיטה

מנגד, ה'בית יוסף' )חו"מ סימן רמט( ביאר שדברי הטור שאסור לתת 

לעובד כוכבים אין הכוונה למעט ישמעלים, אלא רק למעט גר תושב. 

הב"ח הקשה על דבריו שאם כך כוונת הטור, למה נקט דווקא עובדי 

"עובד  הטור  שכתב  שמה  וביאר  להלכה,  עמו  הסכים  אבל  כוכבים, 

קנא  סימן  )יו"ד  הש"ך  גם  הורה  כך  הצנזורה.  מפני  רק  הוא  כוכבים" 

לציון על שביעית( אף מסוף  אור  )עי' שו"ת  כן  יש שדייקו  יח(.  ס"ק 

שבע  עליו  יקבל  כאשר  שרק  שכתב  ו(  הלכה  )שם,  הרמב"ם  דברי 

שאינו  בכך  די  שלא  )ומשמע  בארצנו  לעבור  לו  מותר  נח  בני  מצוות 

עובד עבו"ז - וראה שם בראב"ד שחלק בזה(.

הנידון של מכירת קרקעות לאינם-יהודים עלה בחריפות יתרה בנוגע 

משיב  בשו"ת  השמיטה.  בשנת  ישראל  קרקעות  של  מכירה'  ל'היתר 

מוולוז'ין  הנצי"ב  כתב  השמיטה(  דבר  בקונטרס  נו,  סימן  )ח"ב  דבר 

האומות,  בכל  לגויים  קרקעות  מכירת  איסור  נוהג  תושב  גר  שמלבד 

ומכאן כתב בתוקף נגד מכירת קרקעות לגויים בשנת השמיטה. 

כך כתב גם ה'חזון איש' באריכות )שביעית סימן כד, ס"ק ג; יו"ד סימן 

סה( שכל שאינו גר תושב ולא קיבל עליו מצוות בפני ב"ד, אסור למכור 

על  שחלק  הראב"ד  לדעת  שאפילו  )והוסיף  ישראל  בארץ  קרקע  לו 

ישראל,  אמונת  עצמם  על  שקיבלו  בגויים  אלא  להקל  אין  הרמב"ם, 

כלומר שישראלים נצטוו בתרי"ג מצוות, וגויים בשבע מצוות(.

אולם, הפוסקים הנ"ל לא הזכירו את דברי הרשב"א המפורשים הנ"ל 

הקובעים שאין האיסור נוהג אלא בעובדי עבודה זרה, וכבר תמה בכך 

שיש  להלכה  ופסק  נד(  סימן  חי,  כל  נשמת  )שו"ת  פלאגי  חיים  הרב 

לגויים בשביעית,  בנידון של מכירת קרקעות  להקל כדעת הרשב"א. 

הרב קוק )שו"ת משפט כהן סימן נח, ס, סג( הסתמך על דעת הרשב"א 

כדי להתיר את מכירת הקרקעות לישמעאלים.

הפרחי  אשתורי  ר'  על-ידי  נאמרה  זו  בשאלה  אמצעית  דעה 

להשכיר  מותר  שאמנם  להלכה  כתב  שם  י(,  פרק  ופרח,  )כפתור 

להם:  למכור  לא  אבל  זרה,  עבודה  עובדי  שאינם  לישמעאלים  בתים 

בחטאינו,  הישמעאלים  ביד  היא  שהארץ  שעכשיו  "ומסתברא 

שמשכיר אפילו מקום שהוא ראוי לדירה לישמעאל שהרי אינו עובד 

עבודה זרה... אבל למכור להם בתים או שדות בא"י כלל כלל לא משום 

לא תחנם" )אך ראה ב'מזבח אדמה' שפירש את דברי ה'כפתור ופרח' 

באופן אחר(. על דרך זו פסק ר' ישראל משקלוב בספר 'פאת השולחן' 

)הלכות א"י, סימן א, אות יז(.1

מכירת בית לגוי מפני הפסד ממון

בספר 'כפתור ופרח' )פרק י( הביא את דברי הירושלמי )ע"ז ח, א(, שם 

נאמר: "הא במקום שנהגו למכור, מוכר לו אפילו בית דירה, ומשכיר 

)ע"ב כא, ב( כתבו שדברי הירושלמי  לו אפילו בית דירה". בתוספות 

מתייחסים למכירת בתים בחו"ל, ולא למכירת בתים בארץ ישראל. 

ולכן כתב: "מסתברא  ישראל,  ופרח' הבין שמדובר על ארץ  ב'כפתור 

ורוצה  ישראל,  בארץ  גוים  שכולה  בעיר  הדר  ישראל  הדין  דהוא 

להעתיק דירתו לעיר אחרת, ויש לו שם בית שיכול למוכרה לגוים, כי 

וידורו שם בעל כרחו.  בו  יחריבוהו, או שיחזיקו  הוא מתירא שהגוים 

דינים  יש  זרה  עבודה  עובד  שאינו  שלגוי  מצאנו  שכבר  לציין  יש    1

מיוחדים, גם אם אינו גר תושב, כמבואר בגמרא )ע"ז סד, ב(: "רב יהודה 

ביה דלא פלח  ידענא  - אמר:  ביום אידם  ליה קורבנא לאבידרנא  שדר 

רב  חשש  לא  זרה,  עבודה  עובד  שאינו  שידע  כיון  כוכבים".  לעבודת 

שרב  לספר  ממשיכה  הגמרא  אידו.  ביום  לגוי  מתנה  מלשלוח  יהודה 

יוסף מיד שאל את רב יהודה: והרי גר תושב שהוא רק מי "שקיבל עליו 

בפני שלשה חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים"? הגמרא מתרצת: "כי 

תניא ההיא להחיותו". לדעת המתירים, יש לומר שכמו שיש הבדל בין 

'להחיותו' לבין דין נתינת מתנות, כך בנוגע לנתינת קרקע לגוי. 
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ישראל  שם  ואין  זוזי,  ואנסוה  ישראל,  שרובה  בעיר  הוא  אם  נמי  וכן 

בדליתא  נוקמה  בתים  להם  מוכרין  דאין  וההיא  בזול.  אפילו  שיקנהו 

והירושלמי  דגוי שאנס ביתו של ישראל,  וברייתא  לחדא מהני תנאי. 

דמקום שנהגו למכור מסייע לן".

בתים  הוא מתיר מכירת  חידוש עצום, שכן  אלו  בדברים  יש  לכאורה 

ב'פאת  דבריו  על  תמה  כבר  כלכליים,  שיקולים  בשל  ישראל  בארץ 

)הו"ד  חסד  תורת  בשו"ת  גם  מ(.  אות  יט,  סעיף  א,  )סימן  השולחן' 

דחה  רטו(  סימן  באמבערגער,  הלוי  שמחה  לרבי  שמחה  זכר  בשו"ת 

דבריו וכתב ש"אין להתיר איסור דאורייתא במקום פסידא".

אולם, על דרך דברי ה'כפתור ופרח' אנו מוצאים בדברי שו"ת מעשה 

יו"ד סימן ב, הו"ד בשו"ת זכר שמחה סימן  'ישא ברכה',  איש )לבעל 

שאלה  אודות  שכתב  דבריו(,  שהביא  סלנט  שמואל  רבי  בשם  ריד 

"מחברת אנשים... שאספו סך מסוים לבניין בית חולים בירושלים וקנו 

בית מפואר מעכו"ם אחד, ועתה שרצו לפותחו קמו עוררים והחשש 

שיצטרכו למכור את הבניין בכדי לקנות בניין אחר. והשאלה האם יש 

במחירו  ולהרבות  לקנותו  שקופצים  לעכו"ם,  הזה  הבית  למכור  התר 

אין  ואם  הרבה,  בו  שירוויחו  באופן  בעדו,  החברה  שנתנה  ממה  יותר 

התר למוכרו רק לישראל, יהיו מוכרחים להוזיל המיקח הרבה בפחות". 

באורח מפתיע, כתב שם להתיר, כשהשיקול הוא "להציל מידם" )גיטין 

מד, א( - להציל ממון ישראל.

הוא  תחנם'  'לא  של  האיסור  שיסוד  סוברת  זו  שדעה  לפרש  ייתכן 

דרישת 'טובת הגויים', על דרך האיסור לתת לאינו-יהודי מתנת חינם. 

במקום שהמעשה אינו נעשה לטובת הגוי, אלא לטובת ישראל, סברו 

פוסקים אלו שאין בו איסור, ורק במקום שאין לישראל הפסד, ולמרות 

זאת מוכר או נותן לגוי, אז עובר באיסור 'לא תחנם'. 

מלכו,  ישועת  )בשו"ת  מקוטנא  יהושע  ר'  דברי  יפורשו  שבכך  נראה 

סימן נה(, שכתב: "כל שמוכר לטובת הישוב פשיטא שאין כאן איסור 

המוכר,  טובת  היא  שיסודה  בית  שמכירת  היא  התפיסה  תחנם".  לא 

אדם  של  בתועלת  דן  שלא  להדגיש  )יש  כולו  היישוב  טובת  ובפרט 

יהיה בו משום  פרטי, אלא במקום הפסד גדול של היישוב כולו(, לא 

קרקעות  מכירת  של  בהקשר  נאמרו  אלו  דברים  תחנם'.  'לא  איסור 

והחזו"א( כמובן  )כגון הנצי"ב  'היתר מכירה', והמחמירים בכך  לצורך 

חולקים על הנחת היסוד.

החלפת בית ישראל עם בית גוי

בכרם ציון )שביעית סימן א( הביא הרב צבי פסח פרנק פסקו של בעל 

ה'תורת חסד' שמותר להחליף בית עם גוי בארץ ישראל. הסיבה לכך 

אינה  הבתים  והחלפת  ישראל,  בארץ  הגוי  מתגורר  שבלאו-הכי  היא 

מעלה ולא מורדת. ואלו דבריו: 

כתוב בקרא  היה  העכו"ם, דאם  בא"י עם  "דודאי שרי להחליף בתים 

הוי  חליפין  אי  בזה  לדון  שייך  היה  אז  לו  למכור  שאסור  מכירה  לשון 

להם  תתן  'לא  ודרשינן  תחנם'  'לא  בקרא  כתיב  הכא  אבל  כמו"מ, 

חנייה בקרקע', ומטעם שכ' הרמב"ם דמתחילה כשלא היתה לו קרקע 

ותהיה  בקרקע  חנייה  לו  נותן  ועתה  עראי  ישיבתו  היתה  להעכו"ם 

היה  כבר  שהעכו"ם  בחליפין  משא"כ  בארץ,  קבע  ישיבתו  מעכשיו 

זה  או  זה  בית  לי  מה  בקרקע,  וחניה  בארץ  קבועה  ישיבה  מקודם  לו 

שמחליף עמו ואין שום סברא שיהא איסור בדבר".

בגוי  כשמדובר  בית,  במכירת  גם  הדין  שכך  זו  סברא  לפי  נראה  היה 

שבלאו-הכי מתגורר בקביעות בארץ ישראל, ורק מבקש לעבור דירה, 

אלא אם נדחה שמכירה שונה במהותה מהחלפה, ואין להתיר מכירה 

בכל אופן. 

אך ה'חזון איש' בא להפקיע מאפשרות זו, וכותב )שביעית סימן כד, 

לא,  או  בארץ  קרקע  להעכו"ם  לו  יש  כבר  אם  חילוק  "ואין  א(:  ס"ק 

דבכל בית ושדה שמוסר להם הרי הוא נותן חנייה לעכו"ם בקרקע זה, 

ואף אם היה מקום להסתפק סתימת המשנה והגמ' והפוסקים מכרעת 

לנהוג  וח"ו  כלל,  להסתפק  מקום  כאן  אין  בלא"ה  אבל  חילוק...  שאין 

קלות ראש בל"ת דאורייתא".

סיכום

בתים  במכירת  להקל  אפשר  מתי  ברזל  כלל  לקבוע  קשה  לסיכום, 

לשיקול  ניתנת  שאלה  וכל  בכך,  להחמיר  יש  ומתי  לאינם-יהודים, 

הדעת של פוסק ההלכה. נזכיר את השיקולים שהוזכרו:

הקונה אינו עובד עבודה זרה )ישמעאלי; לא נכנסו במסגרת מאמר זה 

זה  ופוסקים, מקרה  דעות כמה ראשונים  לפי  נוצרים(.  למעמדם של 

פחות חמור )או אפילו מותר לגמרי( ממכירה לעובד עבודה זרה.

מטרת המכירה: אם מטרת המכירה היא לטובת היישוב, יש שהקילו 

במכירה; כך אם המכירה היא לטובת יחיד )המוכר היהודי( יש לצרף 

צד לקולא.

האם מדובר בהחלפת בית או מכירתו: אם מדובר בהחלפה, יש יותר 

מקום להקל, שכן הגוי כבר דר בארץ ישראל.

שיש  במקום  השכנים:  שאלת  הוא  זה  במאמר  בו  דנו  שלא  שיקול 

בפרטי  תלוי  לאינו-יהודי  הבית  את  למכור  ההיתר  יהודיים,  שכנים 

המקרה, ובס"ד נאריך בנידון זה בהזדמנות עתידית.
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ברכה על סופת ההוריקן בניו יורק
השאלה:

עכשיו שיש רוחות זועפות בניו יורק וסביבותיה, הסתפקתי אם צריך לברך עליהם 'עושה מעשה בראשית' או 'שכחו וגבורתו מלא עולם' או שאין 

צריך לברך כלל.

תשובה:

על כל רוח שאינה מצויה מברך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית'. ועל רוח חזקה כסופת הוריקן שמשברת סלעים ואף 

גורמת למות לבני אדם, יכול לברך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם' ]רצה לומר: ברוך הנותן כח להטבע להראות כח יוצר 

בראשית כדי שייראו מלפניו - מ"ב שם[.

מקורות:

מקור הדין בגמרא בברכות נט,א וברבינו יונה ברכות ריש פרק ט' כתב שרוח זעף היינו רוח המפרקת הרים ומשברת סלעים, והרא"ש שם כ' דהיינו 

רוח סערה חזק ביותר, ורבינו מנוח פ"י מהלכות ברכות הלכה י"ד כתב דהיינו רוח הסובבת בימים ובמדברות נושאות האבק והאפר, או שהם שתי 

רוחות הנוגעות זו בזו סובבות ונכרכות למעלה עם האבק והעפר. ומבואר מדבריהם שבסופה כעין סופת הוריקן ודאי נכללת בכלל רוח זעף וניתן לברך 

עליה 'שכחו וגבורתו מלא עולם'.

ובשולחן ערוך )רכז,ג( כ' שעל רוחות שנשבו בזעף מברך 'עושה מעשה בראשית', ואם ירצה יאמר 'שכוחו וגבורתו מלא עולם' ובמקור חיים כתב 

שאינם  דברים  לשבר  שיכולה  חזקה  רוח  והיינו  כה"ג,  וכל  רועשים  והחלונות  החלון  דלת  או  החלון  זכוכית  שהפיל  היינו  בזעף  שנשבו  מהו  לבאר 

מחוברים ממש בבנין, ועל זה כתב המשנה ברורה שכיון שכתב המגן אברהם גדר 'זעף' שהוא הנשמע בכל העולם ואין אנו בקיאים בכך יברך תמיד 

'עושה מעשה בראשית', אך בסופת הוריקן שהיא מפרקת הרים ומשברת סלעים ודאי עדיף מסתם רוח שאינה מצויה, ושפיר חשיב נשמעת בכל 

העולם ואפשר לברך עליה 'שכחו וגבורתו מלא עולם'.

אדם המתארח אצל משפחה שלא טבלו את כלי החשמל שלהם
השאלה:

בשבת הקרובה אני עומד להתארח אצל קרובי משפחה שומרי תורה ומצוות, אך שמעתי מהם פעם בדרך אגב שאינם טובלים את כלי החשמל שלהם 

כיון שחוששים שהם יתקלקלו מהמים, האם מותר יהיה לי להשתמש במים חמים מהתרמוס החשמלי שלהם באופן חד פעמי בשבת זו בלבד?

תשובה:

אף שלכתחלה ודאי שצריך לטבול גם כלי חשמל ומנסיון רבים אין קורה להם דבר אם ממתינים כמה ימים עד שיתייבש לפני הפעלתו, אך במקרה 

ומגיעים למשפחה שלא טבלו כלי חשמלי ניתן להשתמש בו מכמה טעמים כמפורט במקורות. אך כדאי להמליץ למשפחה זו שאף אם חוששים 

מקלקול הכלי ישנם כמה פתרונות נוספים, כגון ליתן לאומן ישראל לפרק חלק מן הכלי ולהרכיבו שוב, או ליתן לגוי במתנה את הכלי ולשאול אותו 

ממנו חזרה לעולם.

מקורות:

א. יש הסוברים שגם כלי שאינו טבול מותר להשתמש בו באופן חד פעמי בלי טבילה, ראה בשו"ת שבט סופר יו"ד סי' ס"ז, שו"ת מנחת שלמה ח"ב 

סי' ס"ו וספר מנוחת אמת פי"ט ס"ו.

ב. יש פוסקים הסוברים כי כלי חשמל המחוברים לקיר נחשבים כמחוברים לקרקע )שו"ת חלקת יעקב ח"א סי' קכ"ו ושערים המצויינים בהלכה סי' 

ל"ז ס"ז, וכן הובא בשם כמה מפוסקי זמנינו(, ואף החולקים סוברים שקומקום קטן אינו נחשב מחובר לקרקע אך טרמוס גדול נחשב כמחובר לקרקע.

ג. בדברי הגרש"ז מבואר כי ניתן לצרף את הדעות הפורטות מטבילה באופנים מסויימים באדם המתארח אצל חבירו שהוא אינו חייב בטבילת הכלי 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אלא בעליו ולכן נחשב רק שימוש של ריקון מכלי ושימוש זה בפני עצמו אינו מחייב טבילה לכו"ע בצירוף סברות נוספות ור' בהערות על השש"כ 

פ"ט הערה מ"א.

לענין פירוק הכלי על ידי אומן ישראל, ר' בחכמת אדם עג,יג ובינת אדם שער או"ה אות ס"ו.

לענין נתינת הכלי לגוי, ר' בדרכ"ת ליו"ד סי' ק"כ ס"ק קי"ב וכן בגליון רע"א ביו"ד קכ,א ובשו"ת מנחת יצחק ה,קכו.

קנה גביע מתכת ב25 ש"ח והתברר שהוא של כסף
השאלה:

באחד הימים נכנסתי לחנות מציאות שמציעה מבחר מוצרים גדול במחירים זולים מאוד, ורכשתי במקום גביע מתכת ב25 שקל, לאחר מכן התברר 

שהוא עשוי מכסף, ושוויו גדול בהרבה מ25 שקל. האם עלי להחזיר לו את הגביע או שאיני צריך להודיע לו על טעותו.

תשובה:

מכיון שבמקום זה כל המוצרים נמכרים במחיר זול ביותר, אם כן לא נראה שהיתה טעות במחיר ואינך חייב להחזיר אותו. גם אם נראה שהמוכר לא 

ידע שהוא של כסף, אין צורך להחזיר אותו.

אבל יש לברר אם קיים חשש שמא המוצרים גנובים ולכן הם נמכרים בזול.

מקורות:

עיין רמ"א חו"מ סי' רלב סוף סעיף יח ובפתחי תשובה שם סק"ח שאם המוכר קנה מגוי ולא ידע שהוא של כסף אין הקונה חייב להחזיר אותו. אמנם 

הנתיבות שם סק"ח כתב שאם המוכר היה יכול להבחין בקלות שהוא של כסף אם רק היה פותח את האריזה, הקונה חייב להחזיר למוכר, אבל בנידון 

דידן מסתמא לא היה ניתן להבחין בקלות.

לעניין חשש גנוב עיין בערוך השולחן חו"מ סי' שנו סעיף יא שאם דבר נמכר בפחות ממחירו בשוק, הרי הוא בחזקת גנוב ואסור לקנות אותו.

העברת כרטיס רב – קו שניתן להמשיך להשתמש בו )שיש בו עדיין אפשרות מעבר וכדו'( לאדם 
אחר.

השאלה:

ברחבי הארץ כיום הונהג שלאחר תשלום נגיעה בודדת ניתן להמשיך ליסוע באוטובוסים נוספים ללא הגבלה במשך שעה וחצי, האם יכול אדם לאחר 

שהשתמש בכרטיס לאוטובוס אחד להעביר לאדם אחר את הכרטיס שיוכל ליסוע ללא תשלום בקוים נוספים, כיון שהחברה לא כופה על כך ואף לא 

ניתן לאכוף זאת, בפרט שניתן לקנות כרטיס רב קו אנונימי, וכשבני משפחה אחת משתמשים בכרטיס זה, באופן טבעי יתכנו פעמים רבות שיסע 

אחד מהם ללא תשלום כיון שאחיו נסע קודם לכן והשתמש בכרטיס זה, וממילא דבר זה הוא פירצה שלא ניתן לאוכפה. אמנם ברור שאם נשאל את 

החברה הם יאמרו שאינם מסכימים לכך, אלא מטרתם היא לאפשר לאדם  אחד לעבור בדרכו דרך כמה אוטובוסים. שאלה זו היא גם על כרטיסי הלוך 

ושוב הנמכרים בקווים רבים, אם ניתן להעביר הכרטיס לאדם אחר שיחזור באמצעותו.

תשובה:

כרטיס של שתי נסיעות הוא באופן רשמי לשני אנשים ולא רק להלוך ושוב.

אין דין בשו"ע שאם לא ניתן לאכוף הרי זה מותר, אבל אכן מסתבר שניתן להעביר כרטיס רב-קו לאשה תוך שעה וחצי כיון שמאפשרים גם בכרטיס 

ללא זיהוי וההגבלה שלא להעביר היא רק בכרטיס חודשי-חופשי. 

הטענה שהחברה לא מתכוונת לדבר שלא ניתן לאכוף היא טענה טובה. אמנם כל זאת כשדנים על אומדן דעת, מה התכוונה לאסור, אבל אם אסרה 

במפורש לא ניתן לומר בטלה דעתה, כיון שאם היא אוסרת הרי היא אומרת שהיא רוצה לפנות לאלו שיימנעו מתוך מצפון.


