
 הגאון ר' יוסף קושנר שליט"א 

 היתר מכירה בעסק שמעסיק נכרים בשבת  שיעור בענין

 נושא השיעור 

לעבוד גם   כיםשצרי עליםוהרבה פ  ובו גדול של ישראל עסק  שיש כיום, מצוי מאוד

הדבר   בשבת,  לא יעבדואם ובאופן ש  .יום ישכיר כ  שאופן העסקתם הוא דוקאבשבת, 

תי מלון  בב הדבר מצוי ו .עד כדי כך שצריך לסגור העסק לגמרי מרובה,הפסד ב כרוך 

יש לעיין אם יש עצה להתיר העסקת הפועלים בשבת, על ידי  ו  כדומה.בתי אבות וב   כןו

 . ט"לשבתות ויועל העסק שטר מכירה   לנכרי  שבעל הבית יכתוב

ויש לעיין האם היתר זה חלוק מהנהוג למכור את החמץ לנכרי, שמוסכם בהפוסקים  

 להתיר. 

 אם יש עצה טובה לסדר העסק, באופן שאין בו פקפוק להלכה. גם יש לעיין

 

 מראי מקומות 

פ  "י מעות להתעסק בהם אע"דיכול ליתן לא  יח,הלכה    ופרק  הלכות שבת   ם"רמב •

 שהוא נושא ונותן בהם בשבת. 

רוצה   באופן שהנכרימה הדין  ש לעיין, ד. וי ף רמה סעי  ימןס  לחן ערוך בש  ן פסקוכ •

  של העסק. לשלם להם בהמעותו  לעבודה, שכירי יום ,אחרים עוד פועלים לשכור  

ובזה  [ .זה  נד שמאריך בענין מןד סי לק חאורח חיים  רות משהת אג" בשו יין וע •

שמסתימת פוסקים מבואר לדבר   ],א" ח שליט"ל לדעת מו "פ זצ"הסכים הגרמ 

  ינו יהודי פשוט שגם זה מותר כיון שהתירו בכל גוונא. וטעם לזה, דכיון שהא 

על  עושים מלאכה רק  עלים ו כל הפ ם כןמלאכה, אההעסק ובעל  למנהל חשוב

  הישראל.  ן שלהמעות ה  פ שבאמת"ם, אע "אותו עכו  דעת

כיון   ,היתר מכירה לא מהנידדהיינו טעמא  תב,נה כמן סי  שם רות משהובאג •

ם שקונה העסק, הוא  "היתר מכירה המצב הוא להיפך זה ממש, דהיינו שעכו בד

פשוט שיש בזה משום   ם כןהבעלים עכשיו, אבל בעל המלאכה הוא ישראל, וא

 גם מעיקר הדין לא מהני ולא מידי. לכן ו   ,ם"איסור אמירה לעכו

דודאי אסור למכור    ב,לחן ערוך אורח חיים סימן רמג כתעל ש ם סופרבהגהות חת •

 . ם בהערמה דזה לא מהני ולא מידי"לעכו 



לא   אי טעמא מה  עין,  דאיכא בזה משום מראית  כיון ,קיג ימןס ם סופרת חת"שו •

  .לשבתות ם "בנין לעכוה או  עסקהמהני למכור  

יראה דגם   יין, אמנם המע  וימן ב ס לק הדברי חיים ח  מקור להיתר מכירה הוא •

  , כלל  שייך להעסק הדברי חיים בעצמו חושש למצב כזה שאין הקונה של העסק

  ש."ע  ,ודאי לא מהני כלום  בכהאי גוונאד כתב,ו

 . באופן נכון שמוסכם לכל איך לסדר העסק ארו יתברך יב   רת השםובעז •

 

 

 הגהות חתם סופר על שלחן ערוך אורח חיים סימן רמג סעיף א: 

נ"ב, ובזמנינו אין שום שדה באריסות כי אם בשכיר יום, וצ"ע אם  אבל שדה מותר. 

מותר להשכירו אם נקרא שם ישראל עליו, ומכל שכן דאסור ע"י מכירה של הערמה  

בערב שבת וחוזר ולוקח ממנו אחר שבת, דלא התירו אלא בבהמה ובתלוש ובהפסד  

סופר או"ח   מרובה ודיעבד, אבל לכתחלה ובשדה מחוברת לא. ועיין תשובתי חתם 

סימן נ"ז וסימן נ"ט [שם בסימן נ"ט נשאל על דבר מי ששכר מהשר [ברייאהויז] בית  

בישול שכר, ופועל נכרי מושכר לו לשנה כי כן דרך כל עושי שכר, וטרח השואל למצוא  

קולא לבשל גם ביום שבת קודש להצילו מהפסד גדול מאד אם תשבת מלאכתו ביום  

צדדי היתר בנידון זה סיים וז"ל, מכל מקום מידי   השבת. ולאחר שמאריך לגבב כל 

לא תצא הוראה להיתר, ועל זה אנו מתפללים שתהיה פרנסתינו בהיתר ולא באיסור,  

ואין הכוונה בלי גזילה וגניבה שזו אינו בידי שמים, אבל הכוונה דברים האסורים  

עכ"ל.   ונצטרך להתירם משום הפסד פרנסתינו, לשיזבן רחמנא מאלו וכיוצא באלו,

 ועיין שם היטב בכל התשובה]: 
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