
Noah Marlowe Gruss Kollel

Mining Bitcoin on Shabbos: The Making of a Millenial Rabbi

במדבר תשפ׳׳אנח מרלו, חבר כולל גרוס, ירושלים עיר הקודש, ב׳ פרשת

Question: Hi Noah - I’ve really appreciated your thoughtful responses to all of my sheilot this
year; you’ve probably learned a lot about researching practical halakha (send my best to Rabbi
Mann!). I have one last question: A�er graduating Syms, I recently got my hands wet in the
Bitcoin/crypto market. Do you know if there is any problem with ‘mining coin’ on Shabbos?
Intuitively it seems fine because it’s automatic, but I’d love to hear your answer!

Navigating New Halakhic Realities: Traditional and Novel Methods
Rabbi Alfred Cohen, “Internet Commerce on Shabbat,” Journal of Halacha and
Contemporary Society, Fall 2005 pgs. 38-39
“Since use of the internet is such a new practice, there has scarcely been time for a body of

broadly accepted halachic literature or rabbinic comment to develop.  Consequently, much of

our study will involve trying to find cognate situations discussed in earlier generations, to

identify the appropriate categories of activities discussed in rabbinic literature which could

guide us in the current situation. It is desirable to consider also hashkafic factors
1

which may

inform the halacha.”

Rabbi Ezra Bick, “Ovum Donations: A Rabbinic Conceptual Model of Maternity,”
Tradition, Fall 1993 Issue 28:1
“While I do not necessarily take issue with all of his [Rabbi Bleich’s] specific conclusions [about

determining halakhic maternity], I believe that the whole issue demands a different conceptual

approach. Essentially, this question is not susceptible to the classical halakhic approach of

analogy with an existent halakhic ruling (pg. 28)... If conventional halakhic method fails, the

result should not be desperate attempts to preserve a semblance of halakhic reasoning. There

may be questions to which conventional halakhic methodology provides no sources, no

solutions. The question is whether there is an alternative halakhic methodology available (pg.

32)...What then do we do if there is no Talmudic halakha relevant to the assumptions needed for

a decision in our question? It appears to me that we are justified in trying to determine the

Talmudic assumptions, the base conceptions of the Talmudic world-view, from other

sources...Were there to exist absolutely no Talmudic guidance for our question, neither in

halakhic or aggadic sources, in principle we would have to formulate for ourselves the proper

way to understand the necessary concepts, in the same way that the Talmudic scholars did. I

cannot imagine any serious Torah scholar being happy with such a situation; we depend upon

direct Talmudic sources as a fish depends on water. Nonetheless, I believe it is a valid way to

derive halakha; indeed, it is one of the bases for Talmudic halakha itself (pg. 42).”

1 It is of interest that Rav Bick, by contrast, argues that Aggadic material should be incorporated in creating robust
conceptual (halakhic) models

1



Noah Marlowe Gruss Kollel

מקח וממכר בשבת – מה׳׳ת או מדרבנן?.1

2כג:כדויקראהתורהעלרמב׳׳ן.1

התורה להיות לנו מנוחה ביום טובשנצטוינו מן- ונראה שהמדרש הזה לומריהיה לכם שבתון
ולשקול הפירות והמתכות,, לא שיטרח כל היום למדוד התבואותאפילו מדברים שאינן מלאכה

וממקום למקום, ואם היתה עירולמלא החביות יין, ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית
ואף יין וענבים ותאנים וכל משאמוקפת חומה ודלתות נעולות בלילה יהיו עומסים על החמורים,

פתוחה והחנוני מקיף והשלחניםיביאו בי״ט, ויהיה השוק מלא לכל מקח וממכר, ותהיה החנות
ומשכירין עצמם כחול לדבריםעל שלחנם והזהובים לפניהם, ויהיו הפועלים משכימין למלאכתן

שבכל זה אין בהם משוםעצמהואפילו השבתאלו וכיוצא בהן, והותרו הימים הטובים האלו
ומנוחה, לא יום טורח. וזהו פירוש טוב׳׳ – שיהיה יום שביתהשבתוןמלאכה. לכך אמרה תורה: ׳׳

ויפה.

כא:אשבתהלכותרמב׳׳ם.2

ּבֹתנֱֶאַמר בַּּתוָֹרה: ״ ׁשְ ֵאינָן ְמלָאכָה, ַחיָּב-״ (שמות כג,יב; לד,כא)ּתִ ֶׁ ָבִרים ש בֹּת ֵמֶהן.ֲאִפלּוּ ִמדְּ ְׁ לִש
וּם ּׁ ָאְסרוּ ֲחכִָמים ִמש ֶׁ ֵהןוְּדָבִרים ַהְרבֵּה ֵהן ש ֶׁ ָבִרים ֲאָסרוּם ִמּפְנֵי ש בוֹת: ֵמֶהן דְּ ְׁ דּוִֹמים לְִמלָאכוֹת,ש

א יָבוֹא ּמָ ֶׁ ָבִרים ֲאָסרוּם גְּזֵָרה ש ֵמֶהן ִאּסוּר ְסִקילָה…וֵּמֶהן דְּ

2a.שם.משנהמגיד
ע״פ הדרך שנתבארו עניניהןכוונת רבינו היא שהתורה אסרה פרטי המלאכות המבוארות

מלאכות כל היום לכך אמרהושיעוריהן ועדיין היה אדם יכול להיות עמל בדברים שאינן
ּבֹתתורה ״ ׁשְ ובאו חכמים ואסרו הרבה דברים. אוז״ל בפירוש התורה שלוהרמב״ן״. וכ״כּתִ

.׳׳ וזה דרךתשּבתמ׳׳סמך מן התורהתהיה כוונת רבינו שיש לשבותין של דבריהם
הברייתות שבמכילתא

כג:יבשבתהלכותרמב׳׳ם.3
כִּיר,כּוֵֹתב - ֵמֲאבוֹת ְמלָאכוֹת...וְכֵן ָאסוּר לְִקנוֹת ְׂ כֹּר וּלְַהש ְׂ אגְּזֵָרהוְלְִמכֹּר וְלִש ּמָ ֶׁ יִכְּתֹב.ש

בשבת)קנין(איסורלז.ביצה.4
גזרה משום מקח וממכר.ואלו הן משום מצוה לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין.

4a.שם.רש׳׳י
הקדש; ומקח וממכר– דלמקח וממכר דמו שמוציא מרשותו לרשותמשום מקח וממכר

).׳׳ אי נמי: מקח וממכרנחישעיהואסור מן המקרא דכתיב ׳׳ממצוא חפצך ודבר דבר (
כולה חדא גזרה היא.אתי לידי כתיבה שטרי מכירה. ואם תאמר הויא לה גזרה לגזרה––

ֹחֶ֨דׁש2 ָרֵא֖ל ֵלאֹמ֑ר ּבַ ֵנ֥י ִיׂשְ ֛ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ֶאָח֣ד ַלֹחֶ֗דׁש ִיְהֶי֤ה ָלֶכם֙׳׳ּדַ ִביִע֜י ּבְ ְ תֹ֔וןַהׁשּ ּבָ רוָּע֖ה ִמְקָרא־ֹקֶֽדׁש׳׳ׁשַ ִזְכרֹ֥ון ּתְ
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(בהשמטות)קצהסימןמשפטחושןסופרחתםשו׳׳ת.5
ליקחבאקראי...והיינואסור מדרבנןהאמנם נמצא בדברי חכמי התלמוד מקח וממכר בשבת

דבר מחבירו דבר מאכל או שום דבר בארעי ואקראי זה אינו בכלל דברי נחמי' הנ"ל ואסרוהו
הרי הוא מחלל שבתהתלמודים, אבל הקובע מו"מ ופותח חנותו בשבת ושוכר ומשכיר
חייב בכל מיני כתב ורושם...בפרהסי' ומכ"ש אם כותב בפנקסו ומוחק כדרך הסוחרי' בחנותם

שכר שבת.2

נח.מציעאבבא.6
כלומר גזברלשמור את הזרעים[ורמינהי: השוכר את הפועל לשמור את הפרה לשמור את התינוק

אין נותנין לו שכר]3שמכינים לזה או הזרעים של העומרשל הקדש ששכר את הפועל לשמור את הפרה אדומה או התינוקות
נותנין לו שכר שבתשכיר שבוע –], שכיר חדש, שכיר שנה,4׳׳שבוע...היה שכיר שבת [=׳׳שבת

שם.רש׳׳י.7
- אם שכיר יום הואאין נותנין לו שכר שבת

לשבתבשכר שאר הימים ואינו מפורששנבלע-נותנין לו שכר שבת

סד.–סד:כתובות.8
ליה דשבת ומאי שנא איהי דלאאמר ליה רבי חייא בר יוסף לשמואל: מאי שנא איהו דיהבינן
איהו דאוסופי קא מוספאשבתיהבינן לה דשבת? איהי דמיפחת קא פחית לא מיחזי כשכר

מיחזי כשכר שבת

שבת׳׳)כשכר׳׳מיחזי(ד.ה.סד:תוספות.9
כדאמרינן בפרק הזהב (ב"מ דף- וא"ת והא שכר שבת על ידי הבלעה מותרמיחזי כשכר שבת

שבת -- וי"ל דהכא אסור משוםנח.) אם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה נותנין לו שכר
שאם יתפייסשעולה בכל יום ויוםדאין מוסיפין לכל שבת יחד אלא מהדלא הוי כמו הבלעה

זה עם זה.היום או למחר באמצע השבוע אין מצטרפין כל ימי השבוע

שו:זחייםאורחאברהםמגן.10
באמצע שבוע יפרע מכל השבועצריכים להלות בענין שאם יפרעהמלוים בריביתונ״ל דה״ה

מורד דקנסוהו כל זמן שיהיה מורד יתןכולה או לא יפרעו כלל ולא יחשוב לימים דהא אפילו גבי
שבת והוא הדין בכל קנס כיוצאאפילו הכי אסור ליתן משל שבת דהוה ליה שכרליוםכך וכך

שבת בכיוצא בזה…בזה אבל אם פוחתין לו מהחוב כל יום כך וכך לא מקרי שכר

שםרש׳׳י4

אורח חיים שו:טערוך השולחן3

3



Noah Marlowe Gruss Kollel

כוסימןחייםאורחתנינאביהודהנודע.11
...ומה שכתבתם משום שכר שבת אין זה ענין לעסק הטלת חמין רק אם בעל המרחץ רשאי

בידו מליטול שכרו מתרי טעמי.לקבל שכר או לא. וגם בזה נראה לפי עניות דעתי שאין למחות
ש"ו סעיף ה' שיש מי שמתיר.חדא דטבילת הנשים דבר מצוה הוא ודומה לשכר החזנים בסימן

בשבת לא יפרע לו בחול ואםשהרי שכר העצים ודאי מותר דאטו מי שלוקח דבר מחבירוועוד
רופפת בידך וכו'.וכל מקום שהלכהכן רשאי ליטול שכרו בהבלעה עם שכר העצים

ויו"ט)שבתעבורגוייםשל/מבנק/מבאנק(רביתנטסימןדחלקחייםאורחמשהאגרות.12
שהיו המעות בהבאנק, שא"כבדבר מה שנתחדש עכשיו שהבאנק משלם ריבית לפי סך הימים

מאיסור שכר שבת כדאיתא במג"אהרי יש לאסור מליטול ריבית עבור ימי שבת וימים טובים
הלילה עד חצות הלילה שלכן הווסימן ש"ו סק"ז, יפה כתבת דכיון דהם חושבין יום מחצות

של חול ממוצאי שבת עדדשעותשהוא בהבלעההתשלומין דריבית עבור שעות דחול ג"כ
חצות הלילה...

קנין (אוטומטי) בשבת – האם יש בעיה הלכתית?.3

קנטסימןאיגרעקיבארבישו׳׳ת.13
וחולשת כחימכתב אחי רומעכ"ת הגיעני לנכון היום. ולעוצם טרדותי

על חדבעו"ה א"א להשיב על כל דבריו. ולמלאות רצונו במקצת אשיב
התנאי אםמנהון בקיצור והוא על ספיקתו בביטול הגט קודם שנתקיים

אם]#1[מקרהבשבת.קוניןאיןדקיי"לבמהוכןשבות.משוםאסור
דבשבתמכר לו חפץ בע"ש במשיכה או בכסף. ואמר תקנה לך למחר.

כךשיעשהבתנאיבמעכשיובע"שלומכרוכן]#2הקנין.[מקרהנגמר
הקנין. שעי"ז נתקייםאם מותר לקיים התנאי במעשה בשבתוכך.

דבראשון אינו עושה מעשהלמפרע בע"ש, די"ל דבשניהם מותר,
מ"מ הוי. וכן בשני אף דעושה מעשהבשבת אלא דמעצמו נגמר דשרי

אסור.רק קיום התנאי. אבל המכר נגמר למפרע בשבת. או דבשניהם
גורם לגמור הקנין, או בא' מותרבא' משום גמר הקנין בשבת. ובשני משום דמעשה קיום התנאי

בהא דאיןהתרומת הדשןממ"שובב' אסור. או בהיפוך. ע"כ תוכן דבריו. לכאורה נ"ל להוכיח
עם הברכות (והובא במג"א סי'פודין בשבת. ולא אמרינן יתן לכהן המעות מע"ש, דאיך יעשה

לולי הברכות והסעודה היה מותרשל"ט ס"ק ח') והרי הפדיון א"א לחול כ"א בשבת. ואעפ"כ
הרי מבואר דדין א' הנ"ל שרי. ואךלפדות ע"י נתינת מעות לכהן בע"ש שיחול הפדיון בשבת.

מ"מ צריך ראי' גדולה לזה מהש"ס...

דבין בתנאיוא"כ תרווייהו נפשט.אלא על כרחך דלא מרויחים בזה. דהוי ג"כ קונה קנין בשבת.
.ובין באומר שיחול בשבת הוי שבות

4



Noah Marlowe Gruss Kollel

5מלובלין)פרדקיןזלמןשניאור(רביגסימןחייםאורחחסדתורתשו׳׳ת.14

בשבת ע"י מה שעושה הקנין בחול.הנה לכאורה היה נראה דאין איסור בזה. דהקנין חל ממילא
נעשית המלאכה בשבתשהרי אף במלאכה גמורה שרי להתחיל מבעוד יום. אף שאח"כ
ובירושלמי שם יליף טעמאממילא. כדאיתא במתניתין פ"ק דשבת. וע"ש בגמרא די"ח ע"א.
(והיינו בכה"ג דממילא עי"זדב"ה דשרו בכה"ג מקרא דששת ימים תעשה מעשיך וביום הז'

באיסור שבות דמו"מ בשבתתעשה המלאכה ביום השביעי). ואם כן כל שכן דשרי כה"ג
דכיון דטעם האיסור דרבנןכשנגמר בשבת ממילא ע"י המעשה של אתמול. רק דיש לומר

הקנין הוא בשבת יש לגזור שמאבמו"מ בשבת הוא גזירה שמא יכתוב. א"כ כיון ששעת חלות
הקנין בשבת שעל ידי זה יבאיכתוב אז. ומ"מ מסברא י"ל דלא גזרו כן רק כשעושה מעשה

של אתמול...לכתוב ג"כ. מה שאין כן כשחל הקנין בשבת ממילא ע"י מעשיו
בשבת ממילא ג"כ אסור משוםאך בתשובת הגאון ר' עקיבא איגר העלה דבכה"ג שחל הקנין

למעלתו מ"ש מכבר בחידושיי בביאור סוגייתוהוכיח כן מגמרא דפ"ק דיומא. וע"כ ההכרח להעתיקשבות.

ואיןשם ממילא נדחו לגמרי דברי הגרע"א הנ"ל.הירושלמי דיומא שם עם סוגיית הבבלי דשם. ומהמשך דברינו
נחוץ לפי ראות המורה.משם שום ראיה לאיסור. ויש להתיר בנידון דידן לצורך עסק

On(מדסימןגחלקחייםאורחמשהאגרות.15 Selling Stocks on Shabbat/Yom Tov(
stock[=הבראקערלהנכריולמכור broker[סךשיוילמחרדיהיהבתנאיאךתיכףויו"טבע"ש

מאחר דחלות הקניןאף לרעק"אכך וכך שהוא תנאי על דבר שאינו במעשה, הוא דבר המותר
התנאי בשבת ויו"ט שיגרום, ורק לעשות מעשה לקייםהוא בע"ש שליכא איסור מצד החלות

לביהכ"נ אבל קיום תנאי שלאלקיום המקח אוסר רעק"א כעובדא דיומא /דף יג/ דצריך ליכנס
במעשה אלא ממילא מותר גם לרעק"א.

1הערה92עמודה׳כרךהבזקבמראה.16
בשו"ת רעק"א (סי' קנח) אסר לעשות מעשה קניין בחול כשמתנה,

שלדעתםשה"חלות" תחול רק בשבת, וכך פסקו עוד אחרונים. ומשמע
בשבת לאאסור ליצור מצב שבו תחול "חלות" קניינית בשבת, גם אם

קלא) חולק על(או"ח סי'שו"ת מהר"ם שי"קייעשה כל מעשה. ברם, (א) ב
בספררעק"א הנ"ל, וכן דעת עוד הרבה אחרונים, עיין סיכום השיטות
אדם עושה"שערים המצויינים בהלכה"; (ב) רעק"א מדבר על מקרה שבו

כןמעשה בחול שבוודאי יגרום ל"חלות" קניינית בשבת, מה שאינו
שגורם בהכרח ל"חלות"בהשארת אתר מסחרי פתוח שאין בה מצד הבעלים שום מעשה

"אורח חיים" (סי' שז, ד) ש"מותר, ויש לדמות נדון דידן למה שכתב מרן בשו"עקניינית בשבת

5

על פי מנהג הסוחרים בזמננו שדרכם להתנות במכירתםשאילה: על דעת השאלה בסוחרים ישראלים שגומרים עסקי מסחר
זו ביום פ' לחודש פ' למספרם. ואז ביום פ' יחול הקנין.או בקנייתם שהמקח מהסחורה יהיה כפי שיעמוד השער מסחורה

שיוםהמוגבל. ושואל מעלתו אם עושים מסחר זה בימות החול רקולפעמים יש אופן שיכולים גם כן לחזור מהמסחר עד יום
כיוןבזה איסור מו"מ בשבת כיון שנגמר הקנין בשבת. או דילמאאם ישהמוגבל שבו יהיה גמר הקנין חל בשבת. מה דינו.

?זהשאינו עושה כלום בשבת רק ממילא חל הקנין אין איסור בדבר

5
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לתת לאינו יהודי מעות מערב שבת לקנות לו, ובלבד שלא יאמר לו קנה בשבת", וברמ"א שם
לו למכרן בשבת" . מפורש אפואהוסיף "וכן מותר ליתן לו בגדים למכור, ובלבד שלא יאמר

איננה תוצאה הכרחית אושאין חובה למנוע אפשרות של "חלות" קניין בשבת, אם היא
סי' סז) להתיר מטעם זהבשליחות מפורשת. וכעין זה כתב בשו"ת "חלקת יעקב" (או"ח

השארת מכשיר אוטומט למכירת אוכל פתוח בשבת;
רק התחייבות לספק(ג) כאמור לעיל, בהזמנה באינטרנט לא מתבצע קניין ממש בחפץ, אלא

קניין ממש בשבת, ולא, ובפשטות נראה שרעק"א אסר רק לגרום ל"חלות"את החפץ
(קונטרס אלקטריק ח"ו סי' נ)...התחייבויות וכדו', וכעין זה גם מובא בשו"ת "באר משה"

6תשע׳׳ב)יתרופרשת(שבתחמדהארץשלשבועיתחוברת.17

There is still a problem. R. Akiva Eiger (Shut I, 19) says that even when the practical dealings
are complete before Shabbat, one may not have a transaction take effect on Shabbat.
Therefore, ostensibly, even though nothing is being done wrong on Shabbat, the fact that the
transaction may be going through on Shabbat should be a problem. However, R. Akiva Eiger’s
idea is so novel that many poskim disagree with it and others limit it to cases similar to
the contexts which are the basis of his idea. Thus, his concern need not be applied here (see
discussion in Bemareh Habazak V, 37:(21)).

6 http://www.eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=en&pageid=4&cat=7&newsletter=1056&article=3997
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