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 פסוק טז פרק יב פרשת בא

ה  ֶדׁש ִיְהֶיֶ֣ה ָלֶכֶ֑ם ָכל־ְמָלאָכ֙ה לֹא־ֵיָעֶשֶ֣ י ִמְקָרא־ֹקֹ֖ ֶדׁש ּוַביֹו֙ם ַהְשִביִעֹ֔ ֹום ָהִראׁשֹו֙ן ִמְקָרא־ֹקֹ֔ ל ְלָכל־ּוַביּ֤ ר ֵיָאֵכֶ֣ ְך ֲאֶׁשֶ֣ ם ַאַ֚ ָבֶהֹ֔

ם: ה ָלֶכֶֽ ֶפׁש ֥הּוא ְלַבדֹֹ֖ו ֵיָעֶש֥  ֶנֹ֔

 שםרש"י 

 על ידי אחרים:אפילו  -לא יעשה בהם 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף צ עמוד א

הני מילי  -איבעיא להו: מהו שיאמר אדם לנכרי חסום פרתי ודוש בה, מי אמרינן: כי אמרינן אמירה לנכרי שבות 

 .לא. או דלמא לא שנא -לענין שבת, דאיסור סקילה, אבל חסימה דאיסור לאו 

 רש"י מסכת שבת דף קנ עמוד א

עכשיו נראה אם תעמוד עמי לערב, אם תבא אלי לכשתחשך, ושניהם יודעין שעל מנת לשוכרו  -הנראה 

 מותר. -אסור, הרהור  -שרי, כדמפרש טעמא לקמן: דבור  -לפעולתו הוא מזהירו, וכיון דלא מפרש בהדיא 

 רש"י מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א

י עור לא תתן מכשול לא קעבר דבני נח לא נצטוו על השביתה ואינה של ישראל ומשום לפנ -כיון דזבנה קנייה 

אבל גבי רביעה ליכא למימר הכי משום דהתם קעבר אלפני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט( לפני שבני נח נצטוו 

על הרביעה אבל על השבת לא נצטוו בני נח ומה שאסור לישראל לומר לעובד כוכבים עשה לי כך זהו משום 

 בר דבר )ישעיהו נח( דבור אסור.ממצוא חפצך וד



 פרק ו ריש רמב"ם הלכות שבת

מקודם השבת מלאכה בשבת אף על פי שאינו מצווה על השבת ואף על פי שאמר לו אסור לומר לגוי לעשות לנו 

ואף על פי שאינו צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת, ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת 

 .ואו לעשות בעצמןקלה בעיניהן ויב

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף עא עמוד ב

 אלא הא דרב אשי ברותא היא. רבינא אמר: נהי דשליחות לנכרי לית ליה, זכיה מדרבנן אית ליה.

 רש"י מסכת שבת דף קנג עמוד א

 והרי הוא שלוחו לישאנו בשבת. -מאי טעמא שרי ליה למיתב לנכרי 

 סעיף ב שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז

אף על פי שאין הישראל צריך לאותה מלאכה אלא בשבת,  לשכור לו פועלים לא"י ם ולא לומראסור לשכור פועלי

ואפילו לומר לו קודם השבת לעשותו אסור לומר לא"י לעשותו; לאחר השבת, שכל מה שהוא אסור לעשותו 

אף על פי שמבין מתוך פלוני בשבת שעבר,  למה לא עשית דברבשבת, אסור; אבל מותר לומר לו אחר השבת: 

 שרצונו שיעשנה בשבת הבאה.דבריו 

 משנה ברורה סימן שז ס"ק ט

 אם יאמר לא"י שישכור לו פועלים אחר השבת ג"כ אסור ]ח"א[: ואפילו -בשבת 

 ס"ק יא משנה ברורה סימן רעו

ריחוהו לצאת מהבית בשביל היינו דוקא אחר שכבר עשה הא"י ומה יש לו לישראל לעשות לא הט -אם עשה וכו' 

לישראל שראה בעת שהא"י רוצה להדליק בשבילו או  אבל אם נזדמןויזהירנו על להבא שלא לעשות כן זה 

אפילו אם היה זה בביתו של א"י ג"כ צריך למחות כיון שהנר והעצים של לעשות המדורה צריך למחות בידו 

ג"כ צריך למחות וכ"ש בבית ישראל ואפילו אם דעת הישראל לצאת אח"כ לחדר אחר שלא יהנה מהנר ישראל 

י עושה בע"כ חייב לגרשו מביתו מפני חילול השם שיחשדוהו שעושה הא"י בשליחותו כיון שהוא בבית ואם הא"

 ואין חילוק בזה בין אם הא"י עושה בחנם או שקצץ עמו שכר בקיבולת כיון שהוא עושה בבית ישראל: ישראל
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Rabbi Frommer 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א

א מר רב הושעיא: מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה, כדי שתהרבא אמר: כי הא דרב הושעיא, דא

 בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר.









































Rabbi Dickman 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נה

איך לעשות שטר מכירה בשביל היתר עבודה בשבת מע"כ ידידי הרב הגאון מהר"ר גדליה פעלדער שליט"א 

 שלו' וברכה כל הימים. 

כי שטרי מכירה בשביל היתר עבודה בשבת אין דעתי נוחה מזה אף כשהייתי ביוראפ  הנה בדבר לעשות

הערמה גדולה מזה וגם ברוב הפעמים הוא שלא כדין דהא עכ"פ נשכר משבת באופן שאין הנכרי שייך 

שיעשה אדעתא דנפשיה ועושה באמת רק אדעתא דבעה"ב להרוחה שלהם שזה באמת אסור, וכ"ש 

כאן ששמירת שבת בעוה"ר אינו כראוי ויש הרבה פרוצים, ואם יתירו ב"ד מכירה לנכרי יתחלל במדינתנו 

השבת בפרהסיא שיתלו להקל כו"ע וישבו בחנויות להערים שישב שם רק להשגחה, ולכן בנדון הזה של 

רקע נקנה היהודה /היהודי/, הנכון שיום השבת וימי היו"ט יהיו שייכים רק להנכרי והקנין יהיה בכסף כי ק

לעכו"ם לכו"ע בכסף וכל הריוח שיהיה מיום השבת יהיה של הנכרי ויהיה ניכר בהפנקסים כמה היה ריוח 

ביום השבת ויו"ט כדי שיהיה אפשר כשיקפידו לעשות חשבון מדויק, ומאחר שהנכרי הנמכר לו הוא עוסק 

וליהודי אסור להרויח מהשבת  אצלם בחול אם יהיה לו הריוח שמשבת ויו"ט די בעד עבודתו בכל ימות החול

וגם שהשבת הוא של הנכרי, אבל היהודי יקנה עבורו בעד מעותיו הרי צריך הנכרי ליתן לו ריבית וגם שכר 

בעד השכירות של הבנין והכלים שמשתמש בפועלים שלו, שבעד זה שייך לחייבו לעבוד בימי החול עבור 

יך להשכיר לו הבנין והכלים בחצי שעה קודם השבת וחצי היהודי ואם הוא פחות יתן לו עד דמי שכירותו. וצר

שעה אחר השבת כדי שיהיה בהבלעה. והחשבון של הריוח דשבת צריך שיהיה אפשר להיות מדויק אבל 

אם הנכרי יסמוך על אומדנא נמי מותר כמפורש בספ"ק דע"ז. וצריך לעשות זה בשטר כתוב בשפת אנגלית 

 יינשטיין.שיבין הנכרי. והנני ידידו, משה פ



Rabbi Kushner 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נא

שכירת עכו"ם לעבוד במרחץ בשבת ו' אדר תשל"ד. מע"כ ידידי הנכבד הרה"ג מוהר"ר שלמה אליהו מילער 

 שליט"א ר"מ דכולל אברכים דטאראנטא. 

ור לו עכו"ם והנה בדבר קושית כתר"ה ממה שסובר המג"א בסימן רמ"ג סק"ב דבמרחץ אסור מדינא לשכ

לעבוד כל השנה ושיטול היהודי כל הריוח מכל השבתות דהא היהודי מרויח במה שהעכו"ם עושה בשבת 

וליכא למימר אדעתא דנפשיה עביד דהא אף אם לא יעשה העכו"ם בשבת יצטרך לשלם לו, ולמה שכתבתי 

חץ מדינא, הנה ודאי שהיתר דאריסות הוא משום דהנכרי הוא הבעלים על המלאכה הרי יש להתיר גם במר

הוא טעם גדול להתיר ומפני זה איכא חולקים על מהרי"א דהוא הטור להגירסא הילכך מותר בקבלנות כדפי' 

הב"י והב"ח פוסק כן, ולא חיישי למה שהישראל מרויח במרחץ ורחים שלכאורה יקשה הטעם בזה דמ"ש 

 משכיר יום שאסור, אבל הוא מטעם דבארתי. 

הוא ריוח ממלאכה שנעשה דוקא מהיום שבאו רוחצים והם באים בשבת ולא שייך אבל המג"א דבמרחץ ש

שיביאם קודם השבת ביום אחר, נמצא שליכא לישראל והשומר שבת בהכרח במסחר היסק מרחץ הריוח 

מכל אלו שהיו באין למרחץ זה לרחוץ אלא רק מאלו שבאין בימי החול שלכן גם מהבעלות של נכרי סובר 

הריוח של הישראל שאיך יהיה לו ע"י בעלות הנכרי בהמלאכה יותר ריוח מכפי שהיה הוא  שלא שייך שיהיה

בעצמן בעלים, דלכן בהכרח אם רוצה שיהיו לו גם הריוח ממה שירחצו בשבתות צריך שהנכרי יהא שלוחו 

של הישראל לעבוד עבורו גם בשבת, שזה הא אסור ואין היתר במרחץ אלא כשנוטל חלק בהריוח שאדעתא 

דנפשיה קאעביד והישראל ממילא נהנה. אבל בשדה שבעצם אפשר שלא יזדמן כלל שלא יוכלו לעבוד כל 

העבודות שצריך להשדה בשבת ונמצא שהפירות מהשדה שייך שיהיה להישראל, שלכן שייך שיהיו לו גם 

חמת כשהנכרי הוא בעלים על העבודה ואף שנזדמן שהיתה איזה עבודה שלא היה אפשר לעשותה בחול מ

ריבוי גשמים וכדומה הרי להנכרי בעל העבודה נזדמן זה ולא להישראל שאינו בעל העבודה, ואף אם נזדמן 

שהיה שנה דלכל סביבותיו לא היה אפשר לעבוד כל העבודות בימי החול, דרובא דרובא לא היה שייך לידע 

גם בימי החול, אבל אולי זה דלא כולי עלמא עובדין בזמן אחד שא"כ היה איזה יום שהיה אפשר לעבוד 

אפשר ליארע גם שנה כזו שהיה מקום לומר דאיגלאי שלהישראל לא היה אפשר שיצמחו לו הפירות שא"כ 

יהיה אסור ליקח הפירות שבא מעבודת הנכרי בשבת, דהא עכ"פ לא יתבטל בעלות המלאכות שנעשה על 

נתבטל הקנין, לא נבטל זה גם בעניני הנכרי בשביל דבר שלא מצוי כזה דכה"ג בעניני דיני ממון לא היה 

איסור לומר שאיגלא מלתא שלא היה יכול למסור בעלות המלאכה לצמיחת פירות להנכרי דכיון שנמסר 

להנכרי הבעלות בשעה שהיה לישראל בעלות לצמיחת פירות לא נתבטל בשביל אינו מצוי כזה, וגם הא 

נכרי בעלים על המלאכה ולא איגלאי כלל אפשר דהגזירה להיות כן נעשה בשמים אחר שכבר נעשה ה

שנגזר זה עוד קודם שנעשה הנכרי אריס, לכן מותר בשדה גם כששכרו במעות וכל הפירות יהיו של בעל 

השדה. ולשון שאם לא יעשה בשבת יעשה שכתב המג"א וכן הוא לשון מהרי"א שאע"פ שלא יעשה מלאכה 

לא לענין עצם המלאכה שבשדה שאפשר לא יצטרכו בשבת ישלים ביום אחר אין הכוונה ליכולת הנכרי א

 לעבוד בזה בשבת כדכתבתי לעיל לטעם זה. 



וא"כ בעובדא זו שהישראל קונה העסק שהמלאכה הוא של הנכרים וכן נשאר אף אחר שיקנה והוא עסק 

שמצד המלאכה אפשר לסגור העסק ביום אחד בשבוע ורק שהנכרים שבעלות המלאכה הוא שלהם רוצים 

בשבת ולסגור ביום אחר הרי ודאי ששייך להיות הריוח של כל העסק של הישראל שלכן שייך שימסור לעבוד 

בעלות דהמלאכה לנכרי בעד שכר קצוב ולקבל כל ריוח כדכתבתי ועוד נראה דבאופן כזה שהעסק הוא של 

להתיר אף נכרי והנכרי מוכר לישראל באופן שהוא יעבוד גם אח"כ כמתחלה בעד שכר קצוב יש טעם גדול 

במרחץ מאחר דהישראל לא קנה כלל את המלאכה שיהיה הוא הבעלים, אלא בעלות על המלאכה נשאר 

 להנכרי המוכר את המרחץ שלו. 

ולכן בעסק זה שהוא של הנכרים והישראל קונה מאתם בתנאי להשאיר את כל מלאכת העסק להנכרים 

 עם גדול להתיר. כמתחלה שבאופן כזה אף אם היה העסק כהא דמרחץ נמי היה ט

ובזה אני גומר בברכה שיעשה לנו השי"ת נסים ונפלאות כאשר עשה לאבותינו בימים האלו ולחג כשר 

 ושמח. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נב

י הרה"ג ר' בניה בשבת ע"י מכירה לפועלים נכרים בשעת הדחק בע"ה יום ג' וישלח תשל"ב. לכבוד ידיד

 נחמן יוסף גאלדשטיין שליט"א. 

בדבר בעל מלון שבונה בנין גדול והסכים עם קבלן יהודי לבנות לו גג לבנין באחריות לעשרים שנה ולקבלן 

זה פועלים נכרים ורוצים לעבוד ללא הפסקה גם בשבת ואם לאו יבטלו האחריות כיון שאם יפסיקו לבנות 

שהוא הפסד לקבלן שאל אם יכול למכור לפועליו החמרים והעבודה כדי  ליום אחד עלול הגג ליפול, וכיון

 שיוכלו לעבוד בשבת. 

הנה לבנות בקבלנות ע"י מכירה לעכו"ם קשה לעשות בדור פרוץ כזה וגם מפורסם שהוא של ישראל אבל 

אין  לאידך גיסא לגבי בעל המלון בפה שכמעט כו"ע נוהגין לבנות בקבולת ע"י קבלן )קאנטרקטער( אפשר

לחשוש לכו"ע לשמא יאמרו שהם שכירי יום כיון דאף בחול אין עושין כן כמו שמותר מטעם זה בשדה 

דדברים אלו תלוי לפי מנהג המקום כדאיתא /שו"ע או"ח/ בסי' רמ"ג סעי' ב'. ואף שהכא שהוא כדי למהר 

ט"ז ובמג"א ובמ"ב שיגמרו שלא יופסד נמצא שהוא לטובת הישראל שזה אסור מדינא אף בקבלנות עיין ב

ס"ק י' מ"מ אם שובתים הפועלים העכו"ם ביום הראשון נמצא שמה שעובדין בשבת הוא רק אדעתא 

דנפשיה דאין לישראל שום טובה בזה שעובדים בשבת דמצדו הא יכולים לשבות בשבת ולעבוד ביום 

הישראל אסור מדינא, הראשון, ואם עובדים גם ביום הראשון שנמצא שאם יעבדו גם בשבת יהי' זה לטובת 

אבל מסתמא שובתים ביום הראשון וא"כ ליכא איסור בקבלנות מדינא במדינתנו שהכל עושין בקבולת וא"כ 

אף שיש בדור פרוץ כזה להחמיר מ"מ במקום פסידא גדול אולי יש להקל אבל הוא רק לגבי בעל המלון אבל 

שאסור מדינא ואף אם הוא ישכרם ג"כ הא הקבלן הוא ג"כ יהודי והוא שוכר את הפועלים שכירי יום 

בקבלנות נמי אסור דלענין הקבלן דרכן לשכור גם במדינתנו שכירי יום וממילא אין היתר אלא ע"י עצה 

למכור לנכרי שזה קשה מאד לעשות, אך אם הוא איש כזה שיש לחוש שיעשה באיסור אולי יש לעשות 



כירה של הקבלן שהם מטלטלין, וגם טוב שגם בעל במכירה לעכו"ם כדי להקטין האיסור. וכתבתי אופן המ

 המלון יעשה מכירה לרוחא דמלתא וכתבתי נוסח שטר מכירה. 

והנה יותר טוב הי' לענין הקבלן שבעל המלון יפטרנו מהקאנטראקט ויעשה לקבלן את העכו"ם בתנאי שיקח 

ביתת כלים הלכה כב"ה את היהודי למנהל עבודה )מענעדזער( ואז לא יצטרך הקבלן למכור כלום שעל ש

שאין מצוין אבל זה הרי לא ירצו לבטל החוזה )קאנטראקט( ולהשאירו בדיני המדינה ולבטל בדיני ישראל זה 

 א"א. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נג

"ז מנ"א תשל"ח. מע"כ שכירת עכו"ם לעבוד בבאנק /בבנק/ של יהודים ביום טוב במקום הפסד מרובה כ

 ידידי מוהר"ר יעקב לעוויסאן שליט"א. 

אמרתי לכתוב למע"כ ברור הדברים למה שהוריתי, וגם שיהיה ביד מע"כ תשובתי לחשיבותו הגדולה. הנה 

בדבר הבאנק שלפי חוק מדינת ענגלאנד /אנגליה/ דהטשעק /דהשיק/ שנכתב על איזה באנק שישלמו לאיזה 

ובא לבאנק אחר למשל ביום ב' ונשלח מבאנק ההוא לבאנק זה שצריך לשלם, אם לא אדם איזה סך ממון, וה

הודיעו מבאנק זה עד חצי היום דיום ג' שאין להאדם שכתב הטשעק אצלם שום ממון, רשאין לשלם הסך 

שכתוב בהטשעק למי שהביאו לשם, שא"כ יש חשש גדול דאינשי דלא מעלי יכתבו טשעקס /שקים/ על סך 

ו לאיזה באנק ושישלחו מבאנק ההוא לבאנק זה ולא יוכלו להודיע ביום ג' שאין לבעל הטשעקס גדול ויובא

אצלם כלום מחמת שהוא יום ב' דיו"ט ולא יהיו בהבאנק, ויהיה הפסד גדול דהרי באנק ההוא ישלם כיון שלא 

ותב הטשעקס, היה לו ידיעה שלא ישלמו ויהיה באנק זה מוכרח לשלם להם אף שאין בידם שום ממון של כ

ויש לחוש לזה טובא באשר שהשכירים העובדים בהבאנק הם נכרים ויודעים שבעלי הבאנק שומרים שבת 

ויו"ט ולא יודיעו כלום יכתבו טשעקס על הבאנק בעצמן או יודיעו זה לנכרים אחרים והם יכתבו טשעקס על 

לפי הדין להושיב בהבאנק  סך גדול אף לאלפי אלפים פונטים הרבה שנשאלתי ממע"כ אם יש איזה עצה

 אחד או שנים משכירי הנכרים לפי הצורך לעבודה זו ביום ב' דיו"ט. 

והנה לומר לפועל נכרי בשביל הצלה מהפסד שמצינו חלוקי דינים בזה, דבסימן של"ב סעי' ד' איתא אם 

ור לומר אחזה דם והוא ספק שאם לא יקיז לה דם תמות מותר לומר לעכו"ם להקיזה, ובנפלה דליקה אס

לנכרי כבה ורק לומר כל המכבה אינו מפסיד א"ר אמי דהתירו כדאיתא בשבת דף קכ"א, ורעק"א בחדושיו 

שם נשאר בצ"ע, ועיין בבאור הלכה דבמ"ב מה שתירץ בשם בנו ר' אברהם דבדליקה יש לחוש שיסייעהו 

ם בחול עושין הנכרים ובהקזה ליכא חשש זה, וא"כ בעובדא זו ליכא חשש שהבעלים יבואו לסייעו דהא ג

השכירים בעצמן ואין שום צורך בסיוע הבעלים, ולטעם הר"ן ר"פ מי שהחשיך בחלוקו בין מי שהחשיך לו 

בדרך דהתירו לו ליתן לנכרי ובדליקה לא שרו משום דבהפסד שנופל פתאום יש לחוש יותר שמתוך בהילותו 

ול כל כך, הרי בעובדא זו ודאי אינו בהול דהא אי שריית לו אתי לכבויי בעצמו ולא במי שהחשיך לו שלא בה

יודע מזה כמה ימים קודם שיהיה חשש הפסד ביום ב' דיו"ט ויש לו גם נכרי מזומן דהוא השכיר שלו שאין 

לחוש לבהילות, ולכן לכאורה היה זה טעם להתיר אמירה לנכרי השכיר שלו שישב ביום טוב יום זה בהבאנק 



הטעלעפאן /והטלפון/ כדרך שעושין, וגם אמרתי למע"כ שאיכא היתר זה. לראות הטשעקס ולהודיע בכתב ו

אבל הא היתר זה היה שייך רק כשכבר נכנס הישראל לעסק זה מחמת שלא עלה אדעתיה שיארע זה, 

וכשהגיע אח"כ יום טוב כזה וראה דאיכא חשש הפסד היה שייך להתיר ביום זה, אבל מתחלה היה אסור 

שכור נכרי אף רק על יום טוב שני, ואף כשלא עלה אדעתיה היה מוכרח למכור ליכנס לעסק זה דיצטרך ל

 עסק זה שא"כ אין זה עצה, ולכן אמרתי עצה האחרת שהוא היתר אף ליכנס לכתחלה לעסק כזה. 

דהנה איתא בש"ע /או"ח/ סימן רמ"ד סעי' ו' בעסקים גדולים ביהודי שקנה מכס שיכול לשכור לו עכו"ם לקבל 

מכס בשבת בקבולת דהיינו שאומר לו לכשתגבה ק' דינרים אתן לך כך וכך, וכן כתב הרמ"א בישראל 

מנם עסקים גדולים הממונה על מטבע של מלך, ובמג"א ס"ק י"ז כתב כן ביהודי ששכר המלח שהיו כולן בז

שהתירו אף ליכנס לכתחלה לעסקים כאלו, והיתר זה אף שהוא מטעם דאדעתא דנפשיה קעביד העכו"ם, 

אינו היתר ממש דהא קבלנות שמותר הוא באופן שלהישראל לא איכפת לו מתי יעשה העכו"ם המלאכה 

בלילות, שנמצא שמה  שיש לו המציאות לעשותה גם ביום חול, ואף כשלא יספיק לו היום יכול לעשות

שעושה בשבת אינו נוגע זה להישראל, דרק העכו"ם לצורך עצמו מחמת שצריך לעשות מלאכות אחרות 

ובלילות רוצה לישן עושה זה בשבת, אבל כשהמלאכה מוכרח להעשות בשבת כהא דמכס דמאלו שבאין גם 

מטבע של מלך מוכרח להעשות בשבת צריך ליקח מכס ואין בידו לעשות שיבואו בימות החול, וכן עשיית ה

בשעות שקבע המלך, וכן איירי בהא דמלח שהיה מוכרח להוציא כל מה שאפשר בהשבוע שלכן היה מוכרח 

לעשות גם בשבת אין בהו היתר ממש דקבולת, אבל מכיון דהחשיבו רבנן עסקים גדולים כהפסד ולא 

ם התירו אף באופן שאין לחוש כמניעת ריוח משום שאיכא בהילות לעסקים כאלו התירו, ולהמג"א ש

שהישראל עצמו יעבור מצד בהילותו על איסור יותר גדול וכן משמע שמתיר גם במ"ב ס"ק ל"א, וכ"ש 

העסקים הגדולים כבאנק וכדומה שהם בכלל היתר זה עוד מכ"ש, ובהיתר דע"י קבולת כזה התירו במקום 

אף ליכנס לכתחלה לעסקים כאלו ואפילו הפסד ועסקים גדולים, מאחר דהנכרי יעשה עכ"פ לדעת עצמו, 

בפרהסיא היינו שידוע שהעסק הוא של ישראל. לכן אמרתי למע"כ כשהיה אצלי שיאמר לשכירו הנכרי 

שיהיה בהבאנק ביום טוב שיש חשש להפסדים כאלו ויתן לו על כל טשעק שיצטרך לכתוב ולהודיע 

כירותו שיש לו בלא זה שהרי אם ינכה לו זה בטעלעפאן כפי דרך העבודה בזה כך וכך, ויתן לו זה לבד ש

 משכירותו אין להעכו"ם מזה כלום ואין זה אדעתא דנפשיה. 

והנה אף ביום טוב ראשון ואף בשבת אם היה הפסד נמי היה מותר בקבולת כזה, אבל כיון שכבר נכנס 

שבתות ויו"ט ולא מע"כ לעסק זה באופן שיהיה הבאנק סגור בשבתות ויו"ט ולא חש למניעת הריוח דהיה מ

היה לו שום ענין בהילות בשביל זה שהיה חשש לשמא יעשה הוא או אחד מן השותפין מלאכה בעצמו לכן 

אין להתיר אלא משום הפסד כהא דחל יום טוב ביום ב' וביום ג' או ביום ג' וביום ד' וכדומה שיש חשש הפסד 

ם בשבת נמי יהיה מותר, אבל בשביל מניעת ממון ואם יזדמן שיהיה חשש הפסד כזה גם ביום טוב ראשון וג

 ריוח אסור בעסקים אלו למע"כ. 

והנה אפשר שכיון שיהיה השכיר הנכרי בהבאנק יעשה עוד מלאכות שצריכין לעשות ויעשם מעצמו על סמך 

זה שיהיה לו מזה אין למחות בידו, וגם מתחלה אין צורך לומר לו איזה מלאכות יעשה אלא לומר לו שיבא 

ויהיה שם כל הזמן או רק איזו שעות והוא יבין מעצמו שהוא לעשות המלאכה, ואולי קצת עדיפות  להבאנק



יש בזה דכמפרט לו עשה מלאכה זו וזו הוא יותר משמע שהוא ציוי על המלאכות לעשות. וראיה מהרא"ש 

לקרא  שבת דף קכ"א לענין דליקה שא"ר אמי שהתירו לומר כל המכבה אינו מפסיד שכתב ויראה שיכול

הנכרי וכשיבא הנכרי ממילא יכבה ואיפסק כן בש"ע /או"ח/ סימן של"ד סעי' כ"ו, ופשוט דשרי גם לומר לו 

שלא תפסיד בבואך, דהא כתב הב"י סו"ס של"ד בשם מהר"י אבוהב דשרי לקרות לעכו"ם ולומר לפניו כל 

לל ענין המלאכה עדיף, ואף המכבה אינו מפסיד, ופשוט דלומר לו קודם שיבא שלא תפסיד דלא מזכיר לו כ

שע"ז ליכא ק"ו דהרא"ש דקריאתו מבעיא הרי חזינן מהב"י שאחרי שידעינן מהק"ו שלהביא עכו"ם באמירתו 

מותר שוב אמרינן בסברא דתרוייהו נמי מותר, עכ"פ חזינן דלקרא להנכרי שיבא ולא לומר לו שיעשה 

באנק להיות שם ככל יום או איזה שעות ולא מלאכה עדיף, שא"כ גם הכא כשיאמר לשכירו הנכרי שיבא לה

מזכיר לו עשיית מלאכה אף שמבין דהוא למלאכה עדיף, ויאמר לו כל מה שתעשה יהיה לך על כל דבר 

הצריך להעשות כך וכך ולא יפרש לו דוקא מלאכה דהטשעקס אפשר עדיף עכ"פ למחות בידו מסתבר 

 שודאי אינו צריך. 

כרי לא יהיה אלא הקבולת נמי יש להתיר, אך לא אמרתי זה משום דהרי והנה לפ"ז אם כל שכירותו של הנ

הוא כבר שכיר מקודם ונקבע שכירותו אף כשלא עבד ביום טוב ולא שייך שיתרצה מעתה לעבוד גם ביום 

טוב בשכר הראשון, וממילא יצטרך מע"כ להוסיף לו על שכירותו הראשון בקבולת ממה שיעשה ביום טוב 

זה מתשלומיו, ואם כוונתו לדבר עם שכירו לבטל מה שהתנו בשכר קבוע אלא לפי המלאכה ואין יכול לנכות 

בקבולת אם הנכרי יתרצה לזה רשאי, אבל אם ירצה שמע"כ יהיה ערב שלא יפחות אסור דא"כ הרי הוא 

 כשכיר יום, ולכן מוכרח להוסיף לו בקבולת איזה סך ממה שיעשה הנכרי ביום טוב כדאמרתי למע"כ. והנני

 ידידו מוקירו ומברכו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נד

אם מותר לקנות רוב המניות של חברה העובדת בשבת ה' שבט תשל"ד. מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר שלמה 

 אליהו מילער שליט"א ראש הכולל אברכים דטאראנטא. 

א דבש"ע /או"ח/ סימן רמ"ה סעי' ד' וכפי שאבאר קבלתי מכתב כתר"ה זה כבר, ויפה פתח כתר"ה בהיתר

 בהוספת באור הוא היתר ברור. 

 נושא ונותןהתעסק בהן אף על פי שהנכרי הנה בהא דכתב הרמב"ם בפ"ו משבת הי"ח הנותן מעות לנכרי ל

ם, בשבת חולק עמו בשכר בשוה ואיפסק גם בטור ובש"ע /או"ח/ סימן רמ"ה סעי' ד' איתא בזה שני טעמי

שהמ"מ כתב סברת הגאונים נראית פשוטה שהרי אין המלאכה הזאת מוטלת על ישראל לעשותה שנאמר 

שהנכרי עושה שליחותו, והוא הטעם שאיתא בש"ע שם, והב"י הביא מהכל בו דכתב והטעם לפי שאין אותו 

א בינייהו דאם שכר אלא שכר מעותיו והוא כשכירות כלים שאין לנו שביתת כלים, ומשמע שאיכא חלוק לדינ

הוא באופן שלא שייך לומר שהוא שכר מעותיו אבל אין עליו שום התעסקות לעשות דכל המלאכה הוא על 

הנכרי דלהמ"מ מותר ולהכל בו אסור, ומצויר זה בנתן מעות לנכרי שהוא יתעסק בו בעד שכר קצוב לשנה 

גם על כלים לא שייך שכירות באופן וכל הנשאר יהיו של הישראל, דאין הדרך באופן זה לשלם שכר מעותיו ד



כזה, דלהמ"מ יהיה מותר מאחר דהישראל אין עליו שום התעסקות ואין המלאכה שלו, ואין לומר דמכיון 

שהריוח של הישראל הוא בעצם בעל ההתעסקות והנכרי כיון שהוא נוטל שכר כפועל הוא בהכרח כשלוחו 

התנו שההתעסקות הוא רק על הנכרי לומר ושכיר יום של הישראל, ואין להשגיח על מה שדברו ו

דההתעסקות הוא של הנכרי ולא של הישראל דמה שהריוח והפסד הוא של הישראל והנכרי נוטל שכירות 

הוא סותר לדבריהם, דהא חזינן ממה שמותר לשכור נכרי לעשות מלאכת ישראל בקבלנות שאינו כן אלא 

וא של הישראל דהא עושה הבגד מצמר של דאפשר שהנכרי יהיה בעלים על המלאכה שמצד עצמה ה

ישראל ואין להנכרי שום רשות בו, לא מבעיא למ"ד אין אומן קונה בשבח כלי אלא אף אם אומן קונה בשבח 

כלי נמי אינו יכול לעכב לעצמו דמוכרח להחזיר אחר שגמר לבעה"ב וכל ענין קנין של האומן בהשבח הוא 

בעין ולא מלוה עיין בנה"מ סימן ש"ו ס"ק ג', ומ"מ מותר והוא משום  לענין הזיק ולענין שיש לו דמי שכירותו

דהנכרי הוא בעלים על המלאכה דשייך בעלות גם על זה לבד אף שהדבר שעושה בו הוא של הישראל, ואין 

הכרח לומר שמחמת שהמלאכה נעשית בדבר של הישראל עבור הישראל נחשב הנכרי פועל ושכיר יום 

לנכרי מעות שהוא יתעסק בו עבור הריוח לישראל בעד שכר קצוב לשנה נמי הויא  דישראל, וא"כ גם בנתן

 המלאכה של הנכרי אף שהריוח וההפסד של הישראל ואין לאסור. 

ועיין בבאור הגר"א ס"ק י"ג דכתב על הא דיכול הישראל ליתן לנכרי מעות להתעסק בהם ממ"ש אריסא 

מלאכה הרי הוא לטובת ישראל יותר מלנכרי האריס אריסותיה קעביד דהוא ההיתר בקבלנות בשדה שה

שנוטל יותר ואפילו הוא למחצה דהם שוין הרי עכ"פ גם של הישראל היא ומ"מ מותר מאחר שהתנו 

דהמלאכה מוטלת רק על האריס שלכן אף שעושה בשדה של ישראל ועבור הישראל כיון שהויא המלאכה 

גם כשנתן הישראל להנכרי מעות שיתעסק בהן עבורו  רק על הנכרי הוי הנכרי בעלים על המלאכה, שלכן

 הויא המלאכה של הנכרי ומותר. 

וכן משמע בלשון תשובת הגאונים שהביא הב"י שהשיב רב שרירא גאון, וששאלת בבר ישראל דיהיב זוזי 

לעכו"ם בשותפות או מטלטלין כדי למכור אותן ולעשות בהם סחורה ושקיל וטרי בהו בשבת ובחול שרי 

אל למישקל מההוא רווחא או לא תשובה הכי שמיע לן מרבוותא דילן דכד הוו הנך זוזי מעיקרא ביד לישר

עכו"ם דעביד בהו כדחזי הוא לבדו ולא שקיל ישראל וטרי בהדיה לא אשכחן בכי הא מלתא איסור דהא 

ידא מותר לישראל להשכיר שדהו לעכו"ם ואף על גב דקא עביד בשבתא וש"מ דהיכא דזוזי דישראל ב

דעכו"ם ועביד עכו"ם כדחזי זבין ומזבין בדניחא ליה ולא צריך ישראל למעבד מדעם שעומד עכו"ם תחתיו 

בשבת ועביד מאי דהוה עביד ישראל ליכא איסורא בהכי עיין שם, הרי לשון שעומד עכו"ם תחתיו בשבת 

משום שהעסק  ועביד מאי דהוה עביד ישראל משמע כמפורש שבעצם היה שייך שהישראל צריך למעבד

הוא שלו ולא של העכו"ם אבל כיון שהעמיד העכו"ם תחתיו שהוא יהיה הבעלים על המלאכה ועביד כל מה 

דהוה עביד ישראל, היינו לא על עשיית המלאכה עצמה שזהו עשיית פועל בשל אחרים שהוא כעושה 

הוא לבדו על דעת  הבעלים בעצמו, אלא הוא על ענין הבעלות על המלאכה היינו שיעשה בהעסק כדחזי

עצמו שהבעלים לא יאמרו לו כלום איך יעשה ואיך יתנהג בהעסק כדכתבו לעיל זה, ומסקי ולא שקיל ישראל 

וטרי בהדיה דלשון זה אינו על עצם עשיית המלאכה והעסק, אלא על הדעה איך לעשות ומתי לעשות 

העסק נמצא שהעכו"ם הוא בעלים דהבעלים לא יאמרו לו כלום, ליכא איסור משום דהמלאכה וההתעסקות ב



על המלאכה וההתעסקות אף שעצם העסק הוא של הישראל, וזהו גם כוונת הלשון במה שמתירין בזוזי 

דישראל שיהב לעכו"ם להתעסק עבורו, דכתבו ועביד עכו"ם כדחזי זבין ומזבין בדניחא ליה ולא צריך ישראל 

א לו והישראל א"צ למעבד לו אף לענין הניחא לו למעבד מדעם, היינו נמי הפירוש שהעכו"ם עביד בדניח

שהוא איך יעשה ומתי יעשה ולמי למכור שזהו ענין מלאכה ועסק השייך רק לבעלים, שזה ג"כ הוא רק על 

העכו"ם, שבאופן זה הוי העכו"ם בעלים על המלאכה והתעסקות בהעסק אף שהעסק הוא של הבעלים, 

 שלכן מותר. 

הוא נוטל שכר כפועל ואין לו שום חלק בהעסק לא בהריוח ולא בהפסד ולטעם זה מותר גם כשהנכרי 

כדכתבתי לטעם המ"מ שהוא טעם ר' שרירא גאון. אבל להכל בו שטעם ההיתר הוא משום ששכר מעותיו 

נוטל אסור באם נוטל שכר קצוב כפועל, והוא יפרש טעם היתר קבלנות לא בשביל שאין המלאכה של 

א סובר דכיון דהדבר והעסק הוא של הבעלים בהכרח הוו המלאכות הישראל אלא של הנכרי, דהו

וההתעסקות של הבעלים ונכרי העושה המלאכה ומתעסק בהעסק הוא פועל אף שהוא קבלן ואף שלא יאמר 

לו איך לעשות ושם דעה באופן המלאכה והעסק, אלא ההיתר בקבלנות הוא בשביל שהישראל אינו נהנה 

ר שבשביל הישראל היה יכול לעשות בהוספת שעות למלאכה בחול או ממה שעושה הנכרי בשבת, מאח

ביום הראשון בשבת, שנמצא שרק הנכרי נהנה בזה שעשה בשבת משום שלו יותר ניחא לעבוד בשבת 

מביום הראשון בשבת, ומלעבוד שעות יתירות בימות החול. וזה שמותר באריסות אף שהישראל נהנה דהא 

אפשר לעשות בחול מפני גשמים וכדומה שג"כ מותר, וכן היה מותר גם לפעמים היו מלאכות שלא היה 

מרחץ באריסות אם היה הדרך כן כמפורש בגמ' בע"ז דף כ"א ע"ב שודאי היה לו הנאה דביום אחר לא היה 

באים לרחוץ, הוא מטעם דבשביל חלקו הוא עובד בשבת והישראל נהנה ממילא, ומה שאסור בישראל ונכרי 

ם דהוא עושה מלאכת הישראל דהא שניהם צריכין לעבוד בשוה כיון שהם שותפין שכל שותפין הוא משו

דבר צריך להיות מחצה על מחצה ובהכרח שהוא עושה עבודת הישראל כשלוחו במחצה, והחלוק מאריסות 

אף שג"כ הרי כיון שהריוח הוא של הישראל כפי החלק שנוטל הרי מה שעושה האריס כל המלאכה הוא גם 

ישראל מחמת שמשלם לו בהחלק שנתן לו כדי שיעבוד עבורו כל המלאכות, ואף שלא אמר בשביל ה

להאריס שיעבוד גם בשבת דאם היה אומר לו שיעבוד בשבת אסור, ובמג"א איתא בסימן רמ"ג סק"ב בשדה 

שאם לא יעשה בשבת יעשה בחול ואין הישראל מרויח במלאכתו וכן הוא בלב"ש, ועיין במ"ב סק"ו מ"מ הא 

ם במרחץ מותר כשדרך המקום ליתן באריסות שודאי מרויח, ואף בשדה מזדמן שלא היא אפשר לו לעשות ג

בימים אחרים ומ"מ מותר, ומשמע שאע"פ שבשביל זה לקח לאריס את הנכרי משום שיודע שיעבוד גם 

שלכן בשבת נמי מותר רק שאסור לו לפרש שיעבוד גם בשבת דהרי אז עושהו בפירוש שליח לעשות בשבת 

אפשר אסור גם מדינא, וא"כ מ"ט מותר כשלא פי' הא עכ"פ כשמזדמן לעשות בשבת וכ"ש במרחץ שבכל 

שבת הוא מסיק המרחץ, הא עושה המלאכה גם בשביל חלק הישראל שהישראל היה צריך לעשות ובעד 

ן כזה השכר שנותן לו חלק בהריוח הוא עובד ומ"ש משותף ממש שאסור, וצריך לומר דכיון דאיכא עני

דאריסות בעולם היינו שנעשה השותפות באופן שבעה"ב נותן השדה והאריס נותן המלאכה לא נחשב 

האריס כמו שלוחו של בעל השדה לעבוד גם בעד חלקו בשביל השכר דהחלק שנתן לו כמו בשכיר, כיון דכל 

דעתא דנפשיה, שייכותו להיות שותף בהשדה הוא מצד המלאכה וכל עשייתו אף בחול כל המלאכות הוא א

היינו שבעושה מלאכה לעצמו בשדה חברו מרויח ממלאכתו מחצה או שליש או רביע כמנהג המקום, וגם 



בנכנס שלא ברשות בשדה העשויה לאריסות נוטל כאריס עיין בב"מ דף ק"א ע"א ביורד לתוך שדה חברו 

שתלי העיר כמנהג ונטעה שלא ברשות באם הוא עשויה ליטע אומדין כמה אדם רוצה לנוטעה דהוא כ

המדינה וה"ה בשדה העשויה לאריסות, ובדף ל"ט ע"א תניא וכולן שמין להם כאריס, ונמצא שפיר שאין 

להחשיב שבעל השדה נותן להאריס בעד עבודתו כפי החלק הנהוג שיתחשב כשכירו וכשלוחו לעבוד עבורו, 

העבודה טורח לנפשו שיש לו מזה אלא שדין עצמו הוא נוטל בעד עבודתו כפי מנהג המדינה. ונמצא שכל 

כפי חלקו, וטעם זה לא שייך בשותפין שכל אחד נתן מעות או שצריך ליתן מעות שכל אחד צריך לעבוד 

החצי וכפי חלקו וכשעובד הנכרי הוא עושה עבור הישראל והוי כשלוחו. וכן לא שייך זה בנותן לו שכר עבור 

בכל אופן הוא שכיר של בעה"ב בין שהוא ליום בין שהוא עבודתו בהשדה, וגם לא שייך זה בקבלנות ממש ד

להמלאכה וצריך לומר דמה שמותר בקבלנות משום שאינו מרויח כלום בזה דהרי היה יכול הנכרי לעשות 

בשעות מאוחרות בכל יום וביום הראשון ורק בשביל עצמו דרוצה לישן ולנוח בשעות המאוחרות וביום 

רוצה לעבוד שנמצא שרק בשביל עצמו הוא עובד בשבת. זה נראה שצריך  הראשון שהוא יום איד שלהן אינו

 לומר אליבא דהכל בו. 

עכ"פ נמצא חלוק לדינא בין טעם המ"מ ובין טעם הכל בו בנתן מעות לנכרי להתעסק רק הנכרי בהם לפי 

ולא דעת עצמו בשכר קצוב לשנה דלהמ"מ מותר ולהכל בו אסור. ולכן כיון שהש"ע נקט רק טעם המ"מ 

הוזכר טעם הכל בו גם בהנו"כ מפרשי הש"ע ובהגר"א ג"כ מפורש הטעם כן כדבארתי, יש לפסוק כן לדינא. 

והטעם שהמחבר אף שהביא בב"י גם טעם הכל בו ומ"מ לא חש לדבריו נראה פשוט שמאחר שכתב 

ת הרמב"ם שהוא הרמב"ם וכן הורו כל הגאונים וגם הכל בו בעצמו העתיק לשון זה מהרמב"ם, וא"כ הרי כוונ

לפי טעם הגאונים, וטעמם הא הובא בב"י תשובת ר' שרירא גאון הא הוא כטעם המ"מ וכדבארתי ובהכרח 

 צריך לומר שהכל בו לא ראה תשובת ר' שרירא וכדחזינן מהא שלא הביאה. 

ולבד זה הא לטעם הכל בו צריך לומר על כל דבר שמותר לנכרי לעשות בדבר הנוגע לישראל טעם אחר, 

ולטעם המ"מ שהוא טעם הגאונים למה שבארתי ששייך ענין בעלות על מלאכה אף בדבר שאינו שלו ששייך 

כולו לאחר, שא"כ הוא טעם אחד להיתר קבלנות ולהיתר אריסות ולהיתר זה דנותן לעכו"ם להתעסק והוא 

כן הש"ע וכן  נוטל חלק בשוה, שלכן מסתבר יותר שהם מטעם אחד, שהוא כטעם הגאונים והמ"מ שלכן פסק

יש להורות למעשה כי נמצא שדעת הכל בו הוא דעת יחיד והש"ע וכל נו"כ פסקו כן ובפרט שכן הוא טעם 

 הגאונים שהם הורו דין זה. 

ולכן בעובדא זו שכתר"ה כותב שישראל כשר רוצה לקנות רוב המניות )סטאקס( של חברה )קאמפאני( 

כוונת ישראל הקונה כדי שהחברה תסכים שהוא יהיה אחת שיש לה שני מיני עסק בניית בתים, שזהו 

הקבלן לבנות בעדם שאף שהמנהלים )דירעקטארן( לא יהיו מחוייבין ליתן לו הוא בטוח שיתנו לו מחמת זה 

ולא יהיה בזה ממילא שום חלול שבת, ועסק נכסי דלא ניידי )ריל עסטייט קאמפאני( אשר הוא הישראל אינו 

סקו גם בשבת באופן זה שיש להם סוכנים )איידזענטס( שעובדים בקבלנות כל רוצה לטפל בה כלל ובזה יע

אחד לעצמו שמשמע דלא שייך זמן עבודתם לחברה שהרי כותב כתר"ה דאדעתא דנפשם קא עבדי, אבל 

איכא משרד )אפיס( שיהיה פתוח בשבת לצורך הסוכנים ושם יש שכירי יום עובדים, ודין כתר"ה שהוא דין 

ם הגאונים ופסק כן הש"ע שהעסק שהנכרי מתעסק בהם במעות הישראל יכול הישראל זה דהרמב"ם בש



ליקח חלקו, אבל כותב כתר"ה דהנהוג הוא שהמנהלים נוטלים שכירות קצוב לשנה בעד שכר טרחם שא"כ 

הוו שכירי יום שיש לאסור, וטעם שלא מקפיד אם יבטלו איזה יום ודאי אינו טעם דהא הוא משום דיכול 

לו ביום אחר ואין הישראל מרויח כדאיתא במג"א סימן רמ"ד סקי"ד שלא שייך זה כאן, ובכלל הא אף לכתוב 

שהמנהל בעצמו יש לו רשות לבטל איזה יום הרי ודאי הוא רק אחר שיראה שיעשה המלאכה שצריכה 

הוא להעשות וכדכתב גם כתר"ה עצמו, וגם טעמים האחרים דחוקים, אבל למה שכתבתי מותר להגאונים ש

כטעם המ"מ שנקט הש"ע אף בשכר קצוב לשנה מאחר שכל ההתעסוקת /ההתעסקות/ הוא על הנכרי 

והישראל אינו אומר לו שום דעה איך להתעסק בהעסק כעובדא זו שהמנהלים עושין רק לפי דעתם כל זמן 

ת שיעשה שהם מנהלים ואין צריכין לשמוע לו אם ירצה שיעשו באופן אחר, וגם אף אם יש לו רשות לצוו

הנכרי כמו שירצה נמי מותר כשמניח להנכרי שיעשה רק על דעתו דהא בנתן לנכרי מעות להתעסק בהם 

הרי בסתמא הוא יכול לצוות לו איך לעשות ומ"מ כיון שהעסק נעשה שרק הנכרי לבדו יתעסק בו לפי דעתו 

לים על המלאכה שזהו והישראל יקיים תנאי זה ולא יאמר כלום להנכרי מותר, מהטעם שהנכרי הוא הבע

 טעם היתר האריסות והקבלנות, שזה מותר. 

אבל ודאי שצריך שלא יהיה ניכר שהוא לישראל דזהו הפירוש שמסיק הש"ע וכן אין העסק ניכר ממי הוא 

והוא לשון המ"מ, משום דאם ניכר שהוא של הישראל הרי איכא איסור דמראית עין שיאמרו שהישראל 

מת שנתן מעותיו הוא בעלים גם על המלאכה היינו שאף שהנכרי הוא מתעסק שהריוח מהעסק הוא שלו מח

הוא עושה על דעת הישראל בעל המעות שא"כ הוי הנכרי רק כפועל ועושה בשליחות הישראל שאסור, כי 

לפ"מ שכתבתי שמותר אף שלוקחין שכירות קבועה לשנה ליכא המראית עין דאסרו בקבלנות שהוא שמא 

ום, אבל איכא מראית עין זה דיאמרו שהנכרי עושה לדעת הישראל בעל המעות והעסק יאמרו שהוא שכיר י

שזה אסור אבל מצד חשש דמראית עין זה אם ידוע דדרך החברות הוא שהמנהלים עושים הנהלת העסק 

רק על דעת עצמן ואין צריכין לשמוע כלום אף למי שיש לו רוב המניות, הרי נמצא שאף אם ידעו שרוב 

וא של הישראל נמי ידעו שנמסר להם ממנו לנהל העסק רק על דעתם, שלכן אף שמסתבר המניות ה

שישמעו לו כשיאמר להם, הרי הוא כשמיעה לאיש אחר שנותן עצה טובה ולא כשמיעה לבעלים שזה אינו 

מגרע מבעלות המנהלים על המלאכה דהנהלת העסק, וגם לבד זה הא ניכר וידוע לכל מזה שבעצמו אינו 

מאיזה טעם אינו רוצה להתערב באופן הנהלת העסק וסומך לגמרי על המנהלים שיעשו רק על מנהל ש

דעתם דזה ג"כ מותר דהא בעובדא דרמב"ם והש"ע בשם הגאונים שהמעות הוא של הישראל ודאי הא 

ישמע לו הנכרי המתעסק ומ"מ מותר כדכתבתי לעיל, וגם כל קבלנות ואריסות כיון שעצם השדה הוא של 

ל הרי ודאי ישמע למה שיאמר לו בעה"ב משום שיודעים שסומכים בקבלנות ואריסות על הנכרי שאף הישרא

אם ישמע הוא רק כשמיעה לעצה טובה של אחר לגמרי, וגם שברובא לא יאמר כלל כיון שסמך עליו, לכן גם 

אף אם יאמר בכאן הוא כידוע לכל שמאחר שאינו מנהל שסומך לגמרי על המנהלים ולא יאמר להם כלום, ו

הוא רק כעצה בעלמא שאחרים מייעצים. ולכן נראה לע"ד שיש להתיר וגם שהוא היתר ברור בלא שום 

חשש כיון שכן הוא שיטת כל הגאונים ומסקנת הש"ע והנו"כ, ומה שהעיר כתר"ה שכיון שהישראל איש חרד 

ממחצה שאז אף  וזהיר מאד יש לו לחוש לחשד עוד יותר מדינא שלכן מייעץ כתר"ה שיקנה פחות

המקורבים וסוחרים גדולים שאפשר שיתועדו כמה סטאקס לא ידעו שיש לו דיעה לומר כשירצה הוא טוב 

 לרווחא דמלתא. 



ולהשתתף עם מחלל שבת בעסק שיהיה פתוח בשבת אף שאותו העסק הוא בערבון מוגבל )קארפאריישן 

, מכל מקום אין מקום להתיר שותפות זו לימיטעד( ואין אחריות הפסד על השותף, אלא על הממון המשותף

 מטעם זה. 

 אבל אם הוא צורך גדול יכול לעשות כדין שותפות עם עכו"ם. והנני ידידו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נה

איך לעשות שטר מכירה בשביל היתר עבודה בשבת מע"כ ידידי הרב הגאון מהר"ר גדליה פעלדער שליט"א 

 שלו' וברכה כל הימים. 

הנה בדבר לעשות שטרי מכירה בשביל היתר עבודה בשבת אין דעתי נוחה מזה אף כשהייתי ביוראפ כי 

הערמה גדולה מזה וגם ברוב הפעמים הוא שלא כדין דהא עכ"פ נשכר משבת באופן שאין הנכרי שייך 

שיעשה אדעתא דנפשיה ועושה באמת רק אדעתא דבעה"ב להרוחה שלהם שזה באמת אסור, וכ"ש 

במדינתנו כאן ששמירת שבת בעוה"ר אינו כראוי ויש הרבה פרוצים, ואם יתירו ב"ד מכירה לנכרי יתחלל 

שבת בפרהסיא שיתלו להקל כו"ע וישבו בחנויות להערים שישב שם רק להשגחה, ולכן בנדון הזה של ה

היהודה /היהודי/, הנכון שיום השבת וימי היו"ט יהיו שייכים רק להנכרי והקנין יהיה בכסף כי קרקע נקנה 

סים כמה היה ריוח לעכו"ם לכו"ע בכסף וכל הריוח שיהיה מיום השבת יהיה של הנכרי ויהיה ניכר בהפנק

ביום השבת ויו"ט כדי שיהיה אפשר כשיקפידו לעשות חשבון מדויק, ומאחר שהנכרי הנמכר לו הוא עוסק 

אצלם בחול אם יהיה לו הריוח שמשבת ויו"ט די בעד עבודתו בכל ימות החול וליהודי אסור להרויח מהשבת 

הרי צריך הנכרי ליתן לו ריבית וגם שכר  וגם שהשבת הוא של הנכרי, אבל היהודי יקנה עבורו בעד מעותיו

בעד השכירות של הבנין והכלים שמשתמש בפועלים שלו, שבעד זה שייך לחייבו לעבוד בימי החול עבור 

היהודי ואם הוא פחות יתן לו עד דמי שכירותו. וצריך להשכיר לו הבנין והכלים בחצי שעה קודם השבת וחצי 

חשבון של הריוח דשבת צריך שיהיה אפשר להיות מדויק אבל שעה אחר השבת כדי שיהיה בהבלעה. וה

אם הנכרי יסמוך על אומדנא נמי מותר כמפורש בספ"ק דע"ז. וצריך לעשות זה בשטר כתוב בשפת אנגלית 

 שיבין הנכרי. והנני ידידו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נו

 נוסח שכתבתי לשטר שותפות עם נכרי להתר עבודה בשבת בעה"י. 

מצד אחד ומר נכרי מצד שני שאנחנו שותפים בקארפאריישן פלוני אנחנו הח"מ מר וגברת יהודה ישראלי 

הנמצא בעיר פלונית ברחוב אלמוני שיש מזה למר וגברת יהודה ישראלי ע"ה אחוזים ולמר נכרי כ"ה אחוזים 

עשינו חוזה ביננו אשר כל השבתות וימים טובים שייכים רק למר נכרי ואין למר וגברת ישראלי שום שייכות 

בין לריוח בין להפסד ושלשה ימים הראשונים מהשבוע שייכים רק למר וגברת ישראלי ואחר יום בימים אלו 

טוב יהיו מימי החול כנגדם לפי החשבון למר וגברת ישראלי ושאר הימים הם שותפים כל אחד לפי חלקו. 

השייכים  והותנה שאם ישאר איזה עבודה ממה שימכור מר נכרי בימי השבתות וימים טובים לגמור בהימים



למר וגברת ישראלי יהיו מחוייבין לגמור בהמקח שיקבעו כפי המלאכה שצריכה להגמר ואם ישאר איזה 

עבודה ממה שימכרו בימים השייכים למר וגברת ישראלי ובימים שהם שותפים לגמור בימי השבת ויו"ט 

רשאי לגמור ויתחשב השייכים למר נכרי אינו מחוייב מר נכרי לעשות כשלא ירצה אבל באם ירצה יהיה 

השיוי כפי עבודת הגמר שסך זה יהיה שייך למר נכרי. והוצאות מפועלים ועלעקטרי /חשמל/ וכל הדברים 

 שבבנין ושכר תשמישי הכלים וכן שכר המקום יתחשב לפי כל יום ויום לכל אחד מה שישתמש בו.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נז

 התר קבלת הזמנות עבודה בשבת. נוסח זכרון דברים שכתבתי ל

זכרון דברים שהותנו בין מר יהודה ישראלי ובין מרת נכרית בדבר מה שמרת נכרית הנ"ל מקבלת מאנשים 

 הזמנות )ארדערס( לנקיון ומוסרת למר יהודה ישראלי הנ"ל. 

' דאלאר )א( שמר יהודה ישראלי הנ"ל נתן לה רשות בחנותו שתוכל לקבל שם ההזמנות שיתנו לה בשכר א

 /דולאר/ לחדש וכבר שלמה בעד שנה. 

 )ב( שמרת נכרית הנ"ל אינה רשאה למסור ההזמנות שתקבל לשום אדם אלא למר יהודה ישראלי הנ"ל. 

  .ליתן לה בעד כל הזמנה ט"ו סענט )ג( שמר יהודה ישראלי הנ"ל צריך

דאלארן /דולארים/ לשבוע ובאם יהיה )ד( מר יהודה ישראלי הנ"ל ערב לה שיהי' לה מזה לא פחות מחמשה 

יותר שייך לה והחשבון יהי' בכל ארבעה שבועות שאם יהי' לה פחות מעשרים ישלים לה ואם יהיה יותר 

יהיה לה ולא יוכל להחשיבם לה על שבועות האחרים וכ"ז נעשה ברצון הטוב משני הצדדין ובתקיעת כף 

 .. בחדש... שנת... פה...ביום... בשבת. ובקנין גמור אגב סודר

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נח

 נוסח שטר מכירה שכתבתי עבור משק חקלאי בשביל איסור שבת באופן ומקום שיכולים לעשות. 

איך שמכרתי במכירה גמורה וחלוטה להא"י זר  כשרים ונאמניםדלמטה תעיד עלי כמאה עדים  חתימת ידי

הבית שאני דר בו עם  נים שהםרקע של המשק )פארם( שלי ערך שלש מאות אקער, לבד הבנינכרי את הק

והרפתים /והרפתות/ לבהמות ועופות ולכלים ומקום הבנינים והחצר שביניהם וכן בנין הסקול )בית  בני ביתי

רכים לעבודת ספר( נשארו שלי, במקח עשרים אלף דאלארן /דולארים/, וגם מכרתי לו את כל הכלים הנצ

הקרקע שהם הטראקטער /הטרקטור/ וכל הצריכים לעבודה וגם השני סוסים שיש לי במקח שלשה אלפים 

דאלארן ס"ה שלשה ועשרים אלף דאלארן וגם נתתי לו זכות באסם )בארן( שלי להניח שם את התבואה 

עדם ארבעה אחוזים והשחת שיקצור ונתן לי או"ג חמשה דאלארן והמותר זקפתי עליו במלוה וישלם לי ב

)פרעצענט( לריבית בעד שנה שהם ס"ה תשעה מאות ועשרים דאלארן. וגם התחייב להחזיק אותי לעולם 

כל זמן שארצה שאהיה מנהל עסק המשק של הקרקע הנ"ל במקח ארבעה אלפים דאלארן לשנה ויהיה 

שישלם לי את הכ"ג  מחוייב לי ס"ה עם הריבית ארבעה אלפים ותשע מאות ועשרים דאלארן לשנה ואחרי



אלף שחייב לי יהיה מחוייב לי רק בעד מלאכתי שאינו רשאי לסלקני סך ארבעה אלפים דאלארן לשנה. גם 

התנתי עמו שמחוייב להניח את בהמותי כמה שיהיו לי לרעות בקרקע המשק הנ"ל שמכרתי לו. והקנתי לו 

 סודרבקנין גמור אגב הנ"ל וגם  אגב קרקעהאו"ג שנתן לי והמטלטלין גם  הקרקע והמטלטלין הנ"ל בכסף

במנא דכשר למקניא בי' וגם נעשה בינינו תקיעת כף על כל הנ"ל והרשות ביד הקונה הנ"ל להעתיק שטר זה 

בשפת המדינה ולהעלותו בערכאותיהם ע"פ חוקי המדינה על חשבונו ואהי' מחוייב לחתום עליו בלי שום 

 ם... שנת... פה....דחוי וע"ז באתי עה"ח ביו

 




