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 נב סימן ד חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 יהודי קבלן עם והסכים גדול בנין שבונה מלון בעל בדבר :הדחק בשעת נכרים לפועלים מכירה י"ע בשבת בניה

 ואם בשבת גם הפסקה ללא לעבוד ורוצים נכרים פועלים זה ולקבלן שנה לעשרים באחריות לבנין גג לו לבנות

 יכול אם שאל לקבלן הפסד שהוא וכיון, ליפול הגג עלול אחד ליום לבנות יפסיקו שאם כיון האחריות יבטלו לאו

 . בשבת לעבוד שיוכלו כדי והעבודה החמרים לפועליו למכור

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

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

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

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

 אם מ"מ' י ק"ס ב"ובמ א"ובמג ז"בט עיין בקבלנות אף מדינא אסור שזה הישראל לטובת שהוא נמצא יופסד

 שום לישראל דאין דנפשיה אדעתא רק הוא בשבת שעובדין שמה נמצא הראשון ביום ם"העכו הפועלים שובתים

 הראשון ביום גם עובדים ואם, הראשון ביום ולעבוד בשבת לשבות יכולים הא דמצדו בשבת שעובדים בזה טובה

 כ"וא הראשון ביום שובתים מסתמא אבל, מדינא אסור הישראל לטובת זה' יהי בשבת גם יעבדו שאם שנמצא

 במקום מ"מ להחמיר כזה פרוץ בדור שיש אף כ"וא בקבולת עושין שהכל במדינתנו מדינא בקבלנות איסור ליכא

 הפועלים את שוכר והוא יהודי כ"ג הוא הקבלן הא אבל המלון בעל לגבי רק הוא אבל להקל יש אולי גדול פסידא

 במדינתנו גם לשכור דרכן הקבלן דלענין אסור נמי בקבלנות כ"ג ישכרם הוא אם ואף מדינא שאסור יום שכירי

 שיש כזה איש הוא אם אך, לעשות מאד קשה שזה לנכרי למכור עצה י"ע אלא היתר אין וממילא יום שכירי

 הקבלן של המכירה אופן וכתבתי. האיסור להקטין כדי ם"לעכו במכירה לעשות יש אולי באיסור שיעשה לחוש

 . מכירה שטר נוסח וכתבתי דמלתא לרוחא מכירה יעשה המלון בעל שגם טוב וגם, מטלטלין שהם

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

 מצוין שאין ה"כב הלכה כלים שביתת שעל כלום למכור הקבלן יצטרך לא ואז( מענעדזער) עבודה למנהל היהודי

 ידידו. א"א זה ישראל בדיני ולבטל המדינה בדיני ולהשאירו( קאנטראקט) החוזה לבטל ירצו לא הרי זה אבל

 .פיינשטיין משה, מוקירו
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 ו סימן א חלק חיים אורח חיים דברי ת"שו

 לשותף הפריץ את שלוקחין הערמה י"ע קודש בשבת בהברייהויז שרף יין שעושים באותם כתבת אשר בנידון

 הסכימו זה ועל חלקו בעד כ"ר עשרים לו יתנו לחשבון לבא ירצה לא שאם עמו ומתנים ממאה אחד חלק על

 : מתחילה בהתנה רק שותפות מהני דלא עליהם השגת ואתה מהגדולים איזה

 שניהם על מוטלת המלאכה דאין דהיכי ה"רמ' סי ע"בשו מבואר דהנה בזה בהשגתך הצדקת לא בני ידידי

 אבל ביומו עוסק אחד שכל בשותפות אלא מיירי לא זה שכל אומרים ויש' א סעיף שם א"רמ לשון וזה דמותר

 אדעתיה ם"דעכו השכר כל עמו לחלוק מותר לבדו ם"העכו עוסק ובשבת החול ימות כל ביחד עוסקים כששניהם

 שכר יטול לא מ"מ לעשות עליו מוטלת המלאכה דאין כיון בשבת במלאכתו נהנה הישראל ואין קעביד דנפשיה

 : הימים שאר עם בהבלעה אלא שבת

 ונותנים בו ואופין התנור מסיק ם"שהעכו רק כלום עושין אין הם אם כ"וא לשונו וזה מבואר' א ק"ס אברהם ובמגן

 כמו בהבלעה סתם לחלוק רשאי מ"מ שבת שכר משום השכירות לקבל אסור דהישראל גב על אף שכירות

 בו חלק ם"לעכו שיש כיון עושה הוא ישראל לצורך שיאמרו חיישינן ולא ש"הריב בשם זה סימן סוף י"ב שכתב

 : ל"עכ ה"בהג שכתב וכמו נ"הר שכתב וכמו ליתסר התנו אפילו כן לא דאם

 בכל הריוח חצי נוטל ם"העכו אם שרי נמי' התוס בשם לעיל שכתבתי מעשה בההוא וכן ל"וז כתב' ו קטן ובסעיף

 שרי מעיקרא התנו לא אפילו כ"וא שליחו האופה הוי לא כ"וא האופה רק כלל לעסוק מחויב הישראל אין דהא יום

 כשיש מותר פועל שוכרים רק בעצמן לעבוד מחויבים השותפים דאין היכי הרי ל"עכ' כו בהבלעה שיהיה רק

 היה ולכן לעבוד כלל עליו מוטל אינו דהא בידים פועל כמעמיד אינו וגם קעביד דנפשיה דאדעתא שותפות לנכרי

 : ברור ההיתר לכאורה

 נכרי עם בשותפות שמותר בעצמו לעשות מחויב שאינו היכי בתנור התם דבשלמא כלום אינו דזה לי נראה אולם

 איכפת לא נתרבה הישראל שחלק ומה הגוי חלק בשביל נעשית והמלאכה הפועל מעמיד השותף שהגוי משום

 ממנה והוא הפועלים שוכר שהישראל לכל שידוע בהברייהויז הכא אבל דנפשיה אדעתא עביד דהגוי כיון לן

 אדעתא רק המלאכה עושין כ"וא הישראל את רק מכירין אין כמעט והפועלים מדידיה הכל ומשלם ושוכר

 : עבדי דישראל אדעתא רק במלאכה העוסקים פועלים אבל ממילא נעשית הגוי חלק ואיפכא דישראל

 בשל לו כאומר דהוי בשבת הנכרי מלאכת שיעשו פועלים לשכור לישראל מותר בודאי לגוי כולו היה אם ובשלמא

 של שהמלאכה הכא אבל משלך בשבת לך בשל לו לומר מותר ודאי דבחול[ א"כ סעיף ז"ש' סי' עי] משלך לך

 שהוא הישראל דעת על עיקר עושה ודאי גוונא בכהאי דנפשיה אדעתא עביד שהגוי מה ההיתר ועיקר ישראל

 מי אדעת עושה השכיר מ"מ חלק לנכרי גם שיש במה מינה נפקא ומה שלו הוא המלאכה באמת וגם שוכרו

 : ששכרו



 דישראל אדעתא עבדי אינהו מ"דמ בזה חלק לנכרי שיש תדעו להפועלים יאמרו אם בזה מהני דלא ד"ענ ולפי

 אף אסור ישראל רוב אם הדלוק דנר גב על ואף לשונו וזה ט"כ ק"ס ה"שכ סימן א"במג שמבואר למה דמי ולא

 דאלמא ל"עכ שרי בהמתו אבל האיסור מן נהנה שגופו לפי שאני התם ישראל בשביל שעשה אמר שלא פי על

 ומערים הישראל דעת על שעשה הדבר מוכח בכאן ד"לפענ מקום מכל נהנה גופו שאין היכי רוב בתר אזלינן לא

 דעת על תומם לפי שעוסקים פועלים מכמה ימלט לא כי וגם דישראל אדעתא רק עביד ולכן הגוי בחלק הוא

 : לחוד הישראל

 ש"הרא לשון זה לשונו וזה ד"למ ק"ס אברהם במגן ש"יעו אסור מערים[ דהישראל( ]דהגוי) היכי מבואר ובהדיא

 ל"עכ הפועלים פרק כדאמרינן אסור ם"עכו ידי על בהערמה דבריו לעשות ורגיל בכך ישראל מערים אם אבל

 : ל"עכ' כו שרי מערים ם"שהעכו פי על אף מערים הישראל אין אם משמע

 חיים המקור ד"ולפ מהני בדרבנן הערמה דנימא דנהי בשותפות הערמה הך מהני דלא לי נראה שנית עוד

 : מהני לא ודאי הכא מקום מכל ש"יעו דאורייתא נגד גם גוונא בכהאי מהני[ א"י ק"ס ח"תמ' סי] פסח בהלכות

 נמי נימא אסור יום ובשכיר עביד דנפשיה דאדעתא מותר דבקבולת שנא מאי החילוק להבין צריך לכאורה דהנה

 דאדעתא זמן לו מגביל ואינו לימים בשכרו באגרת מותר באמת וכן שכירתו להרויח קעביד דנפשיה אדעתא

 ובזה שבת לו מייחד דבזה רק לשכירות קבולת בין חילוק אין לכאורה כן ואם'[ א סעיף ז"רמ' סי] קעביד דשכרו

 : דוקא שבת לו מייחד לא

 ו"רמ' סי שבת] במרדכי כמבואר פסידא משום שבת לו במייחד אפילו דמותר במכס דהרי ליתא זה ובאמת

 בקבולת שבת לו ביחד מותר פסידא דמשום כיון מובן אינו וזה בקבולת רק יום בשכיר אסור הכי ואפילו[ ז"ורמ

 : עביד דנפשיה דאדעתא מותר יהיה יום בשכיר גם

 או בחידושי הארכתי כאשר לחומרא שליחות מטעם גם אסור לנכרי אמירה דהנה מבואר החילוק באמת אך

 בקבולת עושה הגוי באם כן אם'[ וג' א אות ג"רמ' סי] בהפתיחה שבת בתוספת כמבואר כשלוחו דמחזי משום

 מלאכתו רק עושה כ"וא כלי בשבח קונה אומן כדרך העסק בזה חלק לו שיש רק שליחות מצד עושה אינו

 לו שישלם משום וכי מלאכה היום לעשות שלוחו הוי שפיר יום בשכיר אבל נעשה ממילא הישראל ומלאכת

 אבל לחלקו רק כלל הישראל לדעת עושה אינו קבלנות בשלמא מלאכה לעשות בשכירות לשלח מותר שכירות

 שמותר ומה) יום בשכיר אסור הכי ומשום שכירתו לו ישלם הישראל ורק הישראל אדעת רק עושה יום בשכיר

 אחרת מלאכה בחול לעשות שיוכל הנכרי עצמו עבור רק שעושה משום הוא'[ א סעיף ז"רמ' סי] אגרת בשליחות

 (: ל"וק עליו המוטלת כשיגמור

 עושה אינו דבודאי הישראל של שלוחו הנכרי סוף סוף הנכרי בשותפות הערמה מהני לא בודאי זה לפי כן ואם

 חלק זה עבור לו יתן והישראל המלאכה כל עושה הישראל משום רק לזו בלבו עלתה דלא כלל דידיה אדעתא



 דבודאי כזו הערמה אסור הכי ומשום הישראל ושליחות לטובת רק עושה אינו הגוי באמת אבל להערמה מה

 : כשלוחו ומחזי לכל כידוע חלקו בשביל עושה אינו

 כלל ליה איכפת לא כן אם כ"ר עשרים לו יתנו יחשוב לא אם הנכרי ביד שהברירה בפירוש שכותב ובפרט

 ובודאי לחוכא ודמי ברורה הערמה זה הרבה שירויח כדי שעושה ואי שכרו לו יתנו כך ובין כך בין שבת במלאכת

 : עביד קא דידיה אדעתא אמרינן לא גוונא כהאי

 המעיין גוונא בכהאי התיר'[ ב ק"ס ה"רמ' סי] תשובה השערי ומביאו[ ט"כ' סי ח"או ת"מהד] ל"ז י"שהנוב והגם

 מלאכה התיר ולא בזה כרכר כרכורים כמה באמת וגם דעתו על ועושהו פועל באמת היה דשם יראה שם

 : מקום זה להיתר אין ולכן מאד שהחמיר ש"יעו דאורייתא

 לו ימכרו המאטרייאהלין וכל הברייהויז את פריץ לאיזה שישכירו זה דרך על היתר לעשות שיכול לי נראה אולם

 גוונא בכהאי כ"וא הכל יתנהג ובעצתם המה ישגיחו בטוח להיותם שכדי השוכר עם שיתנו ורק מסויים סך בעד

 כלל הערמה הוי לא ואז להשכיר שראוי סך באיזה וישכירו גמור וממכר שכירות דהוי כלל חשש שום אין ודאי

 והמאטרייאלין שרף היין שיקחו או מעותיהם להם שישלם להשוכר יאמרו השכירות זמן כלות לאחר כך ולאחר

 שרף היין להם ונותן עמהם מחשב שאינו מה בעד דבר איזה אז לו יתנו ואם חובם בעד הנשארים

 : פקפוק שום בלא ברור היתר וזה כלל חשש אין חובם בעד הנשארים והמאטרייאהלין

 באחרונים כמבואר להשכיר אסור עליו שמו נקרא אם בשכירות דגם לן דקיימא כמבואר שייך העין מראית ורק

 על בהיתרים כן נהיגין שכבר גוונא כהאי ובפרט שרי פסידא במקום מקום מכל'[ א ק"ס א"ומג' א סעיף ג"רמ' סי]

 : ד"לפענ שכתבתי האופן בזה מותר הפסד במקום ולכן עין מראית שייך אין מקומות בכמה גדולים פי

 הרבה שרף היין מלאכת בתי להם אשר פה סביבותינו יושבי נגידים מפי ששמעתי כפי בני אהובי באמת אולם

 על בשבת אחת פעם שעשה מהם ואיזה במלאכה בשבת לעסוק גדול צורך שאין בפירוש ואמרו רב לסך ועולה

 לשער אין אשר ו"ח שבת חילול מזה שבא בפירוש ואמר עצמו את וקנס בחרטה לפני בא לו שהתיר דהו מאן פי

 : עשה וכתורה לפניך אשר ראה בני אהובי לכן

 ז סימן א חלק חיים אורח חיים דברי ת"שו

 : מלאכה בהם לעשות בשבת לנכרי והגוטער האוראנדעס מכירת אודות תשובה

 א"כ ז"ע] ס"והש'[ א סעיף ג"רמ' סי] ערוך בשולחן המפורש נגד להתיר לבי על עלה לא שמעולם ידידי לך דע

 התירו כאשר ממונו על שבהול מתוך איסור לידי יבא שלא כדי מפני ההיתר ועל. עין מראית מפני לאיסור[ ב"ע

 לגדולי זה בדבר לדמות עצמי את מצאתי לא[ ד"רמ' סי סוף] י"וב[ ז"רמ' סי שבת] במרדכי ומבואר הגאונים

 ולחלק הפעוטים אנו לא ומטבע במכס להתיר רשאים והמה בידו אחד כל תורת נתת כ"שא שלפנינו הראשונים

 : מכירה בהיתר אדם לשום התרתי לא ולכן. ה"אי לפנינו יבואר כאשר להאמר ניתן לא בודאי לשכירות מכר בין



 גוטיר קנו והרבה הגוטיר שוכרי ורבו שירצו מקומות בכל לשבת ליהודים החירות ניתן כאשר כביר לא זה אך

 שמעתי אך. לנכרי להשכיר או למכור מהתיר עצמי את מנעתי כן פי על ואף ר"בעוה שבת חילול גודל והיה

 לפקפק בו היה ההיתר שאותו הגם ים ממפרשי היתר ראיתי ובעיני הדור גדולי י"ע הדבר הותר לבוב שבגליל

 למראית חששו ולא ההיתרים נתרבו פנים כל ועל[ א"ול' ל ב"כ' סי ב"ח ע"וע' ו' ה' סי ל"ע] בכתובים אתי כאשר

 מפני זה על אני גם סמכתי מדינתינו בכל כמעט כן ונהגין הדור מגדולי בהיתר הדבר יצא כי רואי ואחרי כלל עין

 כאשר שטר פי על שכירות או מכירה ידי על להתיר פסקתי ולכן מכס גבי י"הב ומביאו המרדכי שכתב הטעם

 : פה לוטה לך אעתיק

 עין מראית מפני לאסור חילוק יש לכאורה והנה. וראשונים ס"הש פי על הדבר לברר לבי אל נתתי עתה והנה

 מכר והוא עוסק בשלו והנכרי להגוי מכר שכבר הישראל יעשה מה כי במכר לא אבל בהבלעה או שכירות

 : בשבת כלום עושה הישראל שאין במה עין מראית איסור מצינו והיכן בהיתר

 אומר בתירה בן יהודא' ר הגמרא לשון וזה( ב"ע א"כ דף) שעה כל פרק בפסחים דמבואר ליתא זה באמת אמנם

 לשונם וזה[ י"ר ה"ד] שם' התוס וכתבו הגמרא ל"עכ לפסח קודם יום ד"למ למכור אסור כותח מיני וכל כותח

 של כותח שהוא ויודעים עליו בעליו דשם משום בכותח ואסר הלל כבית אתי יהודה' דר ת"ר בשם י"ר אומר

 כותח למכור י"ר אוסר ולכן לנכרי ישראל מכרו שבפסח יסברו נמי אי נכרי ידי על בפסח שמכרו ויסברו פלוני

 במכירה דגם אלמא. ל"עכ בפסח כותח להשהות דמותר עוברין אלו בריש דמפרש ת"לר אף שפיר ואתי לנכרי

 עין מראית בו שיהיה דבר איזה לגוי למכור אסור כן כמו בפסח שיהא עין מראית משום אסור הפסח קודם

 : בשבת

 חשש יהא שלא להו שסבירא ורק טעמא מהאי לאו מ"מ בתירה בן יהודא' ר על פליגי שחכמים שם שמצינו הגם

 בן יהודא' לר מודו חכמים גם עין מראית ששייך במקום אבל בפסח שמכר הישראל יחשדו שלא עין מראית

 מקומות בכמה י"ובב קני שאמר היתר גבי ג"בסמ בהדיא מבואר וכן במכירה אפילו עין מראית דשייך בתירה

 : עין מראית שייך במכירה שגם

 מכר בין לחלק מטעם לא אך במכירה מיקל[ ג"י' סי א"ח] ל"ז ז"ברדב וגם מקילים מצינו שבאחרונים אמת הן

 : עין מראית מפני דאסור שוה ואריסות ושכירות מכירה זה בלא אבל שרי פסידא משום ורק לשכירות

 י"בנוב ויעוין'[ ו סעיף ד"רמ' סי] בקבולת כמו מותר רבאל פסידא דבמקום ההיתר רק לנו נשאר לא כן ואם

 : ולהקל להחמיר בזה מצינו ובאחרונים דרבנן באיסור רק התיר לא[ ט"כ' סי ח"או] ת"מהד

 אביי בר ביבי רב בעי הגמרא לשון וזה( א"ע' ד דף) שבת בריש דאיתא מהא גמור היתר ד"לפענ נראה אך

 דמי היכי אביי בר אחא רב ל"א התירו לא או חטאת חיוב לידי שיבא קודם לרדותה לו התירו בתנור פת הדביק

 אינן חטאת חייבי כל והתנן מחייב מי ואידכר דאיהדר לאו ואלא התירו למאן ליה אידכר ולא בשוגג אילימא

 רב אמר ליה מבעיא סקילה איסור לידי שיבוא קודם במזיד אלא שגגה וסופן שגגה תחלתן שתהא עד חייבין



 חבירך שיזכה בשביל חטא לאדם לו אומרים וכי ששת רב לה מתקיף לאחרים התירו ולמאן בשוגג לעולם שילא

 בהדיא לה מתני דרבא בריה אחא רב סקילה איסור לידי שיבוא קודם ואימא במזיד לעולם אשי רב אמר אלא

 : הגמרא ל"עכ סקילה איסור לידי שיבוא קודם לרדותה לו התירו בתנור פת הדביק אביי בר ביבי רב אמר

 עירובין] מערבין בכל בפרק אמרינן והא ל"ז ת"לר ליה קשה דאמרינן הא ה"בד לשונו וזה ל"ז א"הרשב וכתב

 ידו שעל התם שאני ופריק רבא איסורא הארץ עם ליעבד ולא קלילא איסורא דליעבד לחבר ליה ניחא[ ב"ע ב"ל

 כי לחבר לו דהתירו ביבי דרב הא מהתם תפשוט ת"וא מתאנתי תאנים זו כלכלה לך מלא לו שאומר נעשה הוא

 איסור י"ע לתקן הוא ויכול עדיין האיסור נעשה דלא התם דשאני ל"י רבה איסורא ממש איהו ליעבד דלא היכא

 : ל"עכ התירו לא דלמא ממילא ליגמר שעתיד אלא האיסור נעשה שכבר הכא אבל קל

 מן שלא לתרום לחבר שמותר שכמו אחר איסור לעשות לו מותר ידו על גדול איסור יתעבד שלא כדי הרי כן ואם

 בלא הארץ עם שיאכל חשש אלא אינו הארץ ועם בחבר שם והנה. חמור איסור הארץ עם יעבור שלא המוקף

 זה כלכלה לקוט הארץ לעם שאמר בחבר אבל ל"וז רישא ה"ד י"ברש( א"ע ב"ל עירובין) שם כמבואר מעשר

 דלא הנותן חייש הארץ עם ולוקט חבר דנותן כיון דוודאי דמאי לעשר צריך ואין אוכל ממנו שמע אחר וחבר

 לעבור שלא חשש דמשום הרי ל"עכ' כו חברים יחשדו דמוטב המוקף מן שלא אף ותורם בטבלייהו ליכלינהו

 : קל איסור עושין חמור באיסור

 ומותר דאורייתא איסור לידי משרתיו או הגוט המחזיק שיבא ימכור שלא באם לחוש יש ודאי דידן בנידון כן ואם

 : גדול איסור לידי לבא שלא כדי קל איסור לעבור

 אין אבל קל איסור לעשות עצמו לאדם שמותר והיינו אחר באופן מתרץ[ וכי ה"ד שם שבת] א"שבריטב אמת והן

 : א"הרשב תירוץ כן גם מביא גופא א"בריטב אך כן מורין

 שבת במסכת' התוס שכתבו וכמו בגיטין יעיין עבירה לידי ידה על יבא שלא לשחררה התירו שפחה גבי נמי וכן

 רבה את וכפו הפקר מנהג בה שנהג חורין בת וחציה שפחה חציה שפחה וגבי ל"וז אומרים וכי ה"בד[ שם]

 הרי ל"עכ דרבים כמצוה נמי והוי לאנוסין ודמי לזנות עצמה וממציאה מחזרת שהיתה משום( ב"ע ח"ל השולח)

 בנידון נ"ה כן כמו חמורה לידי לבא שלא קלה עבירה לעשות ומותר כאונסים הוי ופרוצים רבים דשכיחי דבמקום

 שנתפרסם שעה לפי קל איסור להם להתיר שצריך ממש אונסים והוי בזה נכשלים שרבים לנו שידוע דידן

 : עין מראית שום יהא ולא ההיתר

 והוא כיסו גבי התירו דרבנן לדחות יש שמשם משום מכס דגבי המרדכי של מההיתר לי הונח ההיתר זה והנה

 בידינו אין דיתמי יתמי אנן אבל מכס גבי להתיר כחו ויפה הדור גדול היה מאיר הרבינו כן וכמו דבר ח"מהי

 משמע השפחה לשחרר דכופין ומהא המוקף מן שלא תורם דחבר מהא שכתבתי מה כפי אך הדין נגד לעשות

 פי על מכירה שרי בודאי ולכן דין בית לזה צריך ואין קל איסור על לעבור מותר חמור מאיסור לינצל דכל בהדיא

 : לקמן שאעתיק מה



 זוטא איסורא לעשות לחבר ליה דניחא כרבי לן קיימא דלא כתב[ ג"ש' סי] בתשובה זאב בבנימין ראיתי והנה

 י"פ מעשר' הל] ל"ז ם"הרמב דברי ל"ז דמר מיניה אשתמיטתיה האיך לי ותמיה עליו פליג אביו ג"דרשב משום

 כבר רבי נגד ג"כרשב דהלכה כתב[ א"פ' ה שער] עולם הליכות שבספר אמת והן בזה דרבי כוותיה שפסק[ י"ה

 ה"של בספרו הקדוש ה"השל מביאו[ אין וכן ש"ומ ה"ד שם הגמרא בכללי] ל"ז קארו י"מהר קדקדו על הכה

 שלא כדי קל איסור לעבור וצריך מותר ודאי כרבי לן דקיימא כיון כן ואם[ בהליכות' כ ה"ד הלכה כללי פ"תושבע]

 : חמור איסור לידי יבא

 אין חמור איסור לידי שיבא זה שייך דלא במקום ובאמת א"במג י"ש' סי ויעוין להתיר בזה די ד"לפענ והנה

 בבכור] שור התבואות נגד שכתבת ומה כתבת אשר ספיקתך להתיר תוכל ובזה במקומינו נוהג אני וכן להתיר

 : [א"י ק"ס ח"תמ' סי] פסח הלכות חיים במקור הדברים כן מבואר[ א"ע א"כ פסחים שור

 : זה בדרך יהיה שכירות או מכירה השטר תורף והנה

 כל עם פלוני להערל לשנה וכך כך בעד פלוני האוראנדי או פלוני הגוט השכרתי או מכרתי מטה חתום אני

 ל"הנ להערל השכרתי או מכרתי בהמות האינוועטאר בהגוט לי שיש זכות וכל הרחיים בהגוט לי שיש הזכיות

 או להגוט השייכים כלים ושארי לי שיש והתבואה וכך כך בעד לו מכרתי וכך כך שלי הבהמות וגם פלוני סך בעד

 זקפתי והמותר פלוני סך דראהן זה כל על ולקחתי פלוני סך בעד ל"הנ להערל מכרתי שלי שהם להאוראנדי

 לפעמים כשאצטרך וגם עתה עד כמו ולהנהגתי ביתי צרכי כל רבית בתורת לי ליתן הערל ונתחייב במלוה

 : המעות המתנת שכר בעד עיכוב בלי לי ליתן מחויב לצרכי הסוסים

 ל"כנ לי המגיע מעותי לי שישלם קודם רק) בשלו העושה כאדם הכל עם לעשות ל"הנ להערל רשות והנה

 וגם המעות תשלומי קודם רשותי בלי דבר ליקח רשאי הנכרי ואין( לי הכל מפורש אפותיקי בתורת משועבד

 דבר לעשות לו רשאי אין לזה לשלם ממה לו יהיה ולא העסק את הקונה הערל ויקלקל יפסיד שלא פחד מחמת

 צד על לטובתו הכל ל"הנ בעסק ולעסוק ל"הנ כל על אפוטרופס להיות הערל נגד עצמי מחייב ואני רשותי בלתי

 ולעשות לו להלות אני מחויב הגוט לצורך דבר איזה לקנות מעות עוד ל"הנ להערל יצטרך ואם טוב היותר

 היינו ובדעתו) ל"הנ לנכרי הלוואה יהא הזה המכר על שאתן והמעות לרשותו לו ולמסרו עבורו לקנות שליחותו

 ישלם הפסד ו"ח ואם שלו הוא ריוח יהיה ואם הערל עם אחשוב פלוני לזמן או הגוט שכירות זמן וסוף( לו שיוודע

 אקח ואם באמנה אהיה אני גם ורק הקל בדיבור נגדו נאמן שאהיה נאמנות הערל לי נתן החשבון ועל מכיסו

 יוכתב מהעסק שאקח המותר את כנהוג מלבושי ולצורך עתה עד הנהוג כפי ביתי פרנסת לצורך שלא מעות

 : מהחוב להערל ולנכות צדק בחשבון

 כל לו הקניתי קרקע אגב וגם. ל"הנ כל יקנה לחוד בכסף שגם בפירוש ובהותנה מועיל היותר באופן נעשה זה כל

 : פלוני במקום פלוני יום החתום על באתי ולראיה הדיעות לכל כדין משיכה עשה וגם והבהמות המטלטלין ל"הנ

 : יחתמו עדים וגם. בעדים קולמוס מסירת ידי על החתום על יבא הערל וגם



 איך עצה או דיבור או דבר איזה ו"ח יעשה שלא בדרך אך מותר יגנוב שלא בשבת להשגיח מותר ישראל ואם

 :עבודה בשעת להיות אסור הכל ובשדה לעשות



50 Online Businesses You Can Run From Home

1.11.11

Avoid cubicle farms and bosses breathing down your neck by starting an online 

business that you can run from home. Once you start making real money, you might 

Virtual assistant

Providing content

writing, photography, or other artistic skills to work for pay.

Freelance programmer

program mobile apps.

and your website, then get a commission in return.

Reselling products

Buy a bunch of products at one price, set up a website, and resell them to interested 

Ebooks

Home study courses

Reports

then sell each report for money.
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Educational videos

Selling software

Day trading

Google AdSense websites

Create one or more blogs or websites, and make money by showing Google AdSense ads.

Selling ad space

to pay you for ad space.

Flipping domains

Online auctions

Yes, buying up someone else’s junk at garage sales, then selling it for a premium on 

eBay still does work.

Data entry

Paid online surveys

will net you less, but if you do enough of them, you can make yourself a handsome 

little nest egg.

Network marketing

amount of money upfront, make lots of phone calls and online inquiries, and watch 

Selling your handiwork or crafts

Etsy.

com and transform them into dollars.

Flipping websites

wants it.

Naming domains

PickyDomains.com.
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Writing software reviews

Soft-

wareJudge.com can make you money.

Writing Google AdWords ads

Write sponsored posts on your blog

on your blog, and make moola writing paid posts through an agency like PayPerPost.

com.

Social media expert

Facebook, outsource those skills to companies as a social media expert.

Write an ezine with a paid subscription

read it. This is an especially promising strategy as the age of the tablet rears its head.

Online research

Flipping blogs

Transcribing

there’s just not that much good transcribing software out there. This could be your 

niche.

Recruiting

Consulting

Life coach

cash as an online life coach.

Online travel agent

Selling products

to Amazon to all kinds of specialty sites.
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Dropshipping

Be the middleman between a customer and a wholesaler by shipping goods that a 

Graphic design

Put your artistic skills to use by designing posters, ads, business cards, and more.

Web design

Selling used books

Selling used books on sites like Amazon.com and, if you sell the right books, quite 

Internet marketing

how, but you get paid bucks in return.

Accounting

If you’re a CPA, jump online to bring in more business.

SEO

to use by becoming an SEO expert.

Apartment/roommate locator

Bookkeeping

Collections

Work as a bill collector from home.

Make how-to videos

Payroll services

Software beta testing

Become a beta tester for the many software companies putting out new products.

Vitamin sales

up a site to sell these products online.

Medical claims billing

trained and jump on this for guaranteed bucks.



Online Business on Shabbos
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I. 

halacha Bava Metzia 

Shulchan Aruch

Shulchan Aruch 

Kesuvos -

Beis Yosef

Beis Yosef
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 HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

A. Passive Income on Shabbos

Magen Avraham

Magen Avraham

Magen Avraham -

Kesuvos  or 

kesuba 

kesuba -

kesuba

Kesuvos Beis Yosef 

Hilchos Shabbos -



 ONLINE BUSINESS ON SHABBOS

Chazal

Magen Avraham

-

Noda Bi-Yehuda 

Tanina mikveh

mikveh mikveh

mikveh

Noda Bi-Yehuda

Noda Bi-Yehuda

services

merchan

dise

Minchas Yitzchak Noda Bi-Yehuda

Noda Bi-Yehuda

Noda Bi-Yehuda mitzva 

chazan mikveh
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II. 

Shulchan Aruch

melacha

Shulchan Aruch

Motza’ei Shabbos

melacha

 —

Kedushas Ha-Shabbos



 ONLINE BUSINESS ON SHABBOS

as a result

Mishna Berura

halacha

poskim

Magen Avraham

muktzeh

Minchas Shlomo

melacha

Mishna Acharona siman
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Magen Avraham

Iggeros Moshe

melacha

Mishna Berura 

-

Iggeros Moshe
Bava Kama

hekdesh

hekdesh
 

hekdesh
hekdesh



 ONLINE BUSINESS ON SHABBOS

Shulchan Aruch

Shulchan Aruch

III. 

 

Shulchan Aruch

Motza’ei Shabbos
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Mahadura Kama

Yoma 

Kohen Gadol

Kohen Gadol 

kiddushin

kinyan Kohen Gadol

Beis Ha-Mikdash

Kohen Gadol

Iggeros Moshe -

Terumas Ha-Deshen Magen Avraham pidyon ha-ben
Terumas Ha-Deshen pidyon ha-ben

Kohen -

Terumas 
Ha-Deshen berachos pidyon

Yoma
Kohen Gadol

Kohen Gadol



 ONLINE BUSINESS ON SHABBOS

Acharonim Teshuvos

Har Tzvi

acquisition

giving or selling

Avnei 

Neizer

 to 

Avnei Neizer

Shulchan Aruch

Avnei Neizer

Shulchan 

Aruch

Avnei Neizer’
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Noda Bi-Yehuda


