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QUESTIONS ON 
Partnerships & Corporations

Below are some practical scenarios that will apply to the material

1
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For answers to these questions, and for more Q&A topics like these, visit baishavaad.org/daily 
To sign up to the Business Halacha Daily WhatsApp group messages   732.232.1412
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Automatic Partnerships
Q: A new housing development needs utility lines run to it. Can homeowners compel each other to 
share the costs, or can some of them decline and freeload off those owners who choose to pay for it?
Q: Are there differences between various sorts of utilities? What if some homeowners claim that 
they are not interested in certain ones, such as internet connectivity?

Kinyanim
Q: Someone is planning on entering into a partnership with an associate of his. What should he 
do to ensure that the agreement will be halachically binding?
Q: What about writing? Does he need to put the agreement into writing, or is a verbal agreement 
sufficient?

Minhag
Q: If a partnership agreement is 
constructed in a manner that is not 
valid according to native halachah, 
but is in accordance with legal and 
customary norms, will halachah 
consider it valid under the principle of 
minhag mevatel halachah?
Q: What about the principle of dina 
d’malchusa dina? Would that be a 
basis for accepting a partnership 
agreement that would not otherwise 
be halachically valid?

Corporations
Q: Does halachah recognize the 
modern concept of a corporation as 
a separate legal entity? If someone 
owns shares in a company, is he 
considered an owner of the corporate 
assets with respect to the halachos 
of chametz on Pesach, ribbis, and 
melachah on Shabbos?
Q: Does the size of the shareholder’s 
stake matter? Are there differences 
between small positions in a 
company, and large ones that convey 
some level of influence and control 
over the company?



Sugya Introduction

1. PARTNERSHIP CREATION
Kinyan and Davar Shelo Ba L’Olam In general, a kinyan (formal solemnization of an agreement) is required to bind parties to an agreement 
they reach, and one cannot sell assets that do not yet exist or that one does not yet own. The poskim debate whether these rules apply 
to partnership agreements.

Automatic Partnerships Halachah has the concept of an automatic partnership, where several individuals who clearly share a common 
need may compel each other toward joint expenditure in that direction.

Corporations Poskim of the past two centuries debate the halachic status of modern corporations: are they treated merely as particular 
sorts of partnerships, or does halachah recognize the modern legal concept of a separate legal entity?

2. PROFITS AND LOSSES
This section considers the rules governing the allocation of profits and losses among the members of a partnership. Halachah 
distinguishes between profits and losses, and between profits and losses realized through normal business operations as opposed 
to those caused by theft and damage. The standard halachic rules are defaults, but partners may, and typically will, make their own 
arrangements.

This section also discusses the rules governing partners’ responsibilities for business debts contracted by other partners, and the 
consequences of criminal and sinful conduct by an individual partner.

3. OPERATIONS
Operational Guidelines The halachah recognizes a number of different sources of rules governing partnership operations: explicit 
agreements, prevailing custom, objectively determined best practice, expert opinion, and the preference of the majority of the partners.

Deviation from Partnership Norms and Rules The general halachic rule is that an agent (shaliach) who deviates from his instructions or 
exceeds their scope loses his authority to act on behalf of his principal. The acharonim debate whether this applies to partners who act 
outside the authority granted to them by partnership rules.

Unstipulated Contributions The halachah grants partners certain rights to compensation for unstipulated contributions of goods and 
services that they unilaterally choose to make to the business.

Presumption of Dedication There is a presumption of dedication that beneficial actions taken with regard to partnership interests are 
taken on behalf of the partnership as a whole, and are not directed toward the acting partner’s individual interest, unless he 
explicitly asserts otherwise at the time.

4. MUTUAL LIABILITY
Partners as Bailees, Tortfeasors, and Borrowers Partners are considered mutual bailees 
(shomrim), and certain aspects of their mutual liability are thus governed by the laws of 
bailees. Some acharonim maintain that in certain cases of deviation from partnership 
rules, the deviating partner will be additionally liable as a tortfeasor (mazik) or as a 
borrower (who has borrowed partnership assets for himself and remains liable until 
the assets are repaid).

Indirect Causation and Loss of Anticipated Revenue Many acharonim maintain that a 
partner whose improper actions cause the partnership a loss is liable even for indirect 
causation (grama) and mere loss of anticipated revenue (menias ha’revach), although 
these positions are not universally accepted.

The Partner's Oath This section also discusses some of the basic rules of the oath 
that partners may demand of each other in denial of any embezzlement or improper 
accounting of partnership assets.

Concepts that will be discussed in the coming four-week Sugya. 

* Additional Note

It is ironic that while “partnership” is one of the very few halachic concepts that has not one but two perakim in shas named for it, it is at the same time, despite its practical importance, one of the least systematically and comprehensively discussed civil law topics in shas. The body of halachah on the topic thus consists largely of several miscellaneous sugyos and the commentaries thereto; much more comprehensive discussion by the Rambam, Tur, and Shulchan Aruch and their commentaries, drawing heavily on halachic principles established in other contexts such as the laws of kinyanim, employees, and bailees; and numerous important responsa of the acharonim.

PARTNERSHIPS & CORPORATIONS
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When an agent errs to the detriment of the sender, his actions are void 
because he had no such authority. However, according to the Shach, the 
action of a partner who errs to the detriment of the partnership is valid. We 
can assume he is authorized to do so, because otherwise no one will be 
willing to do business with either of them.

ש"ך חו"מ סימן עז סקי"ט
־הש"ך מצדד לומר שאף ששליח שעיוות מדברי המשלח מעשיו בטלים, מ"מ שותף שעיוות, מע

שיו קיימים, דהוי כאילו התנו כן "דאל"כ אין מי שיהיה לו עסק עם שותף עד שיתרצה השותף".

ùìçï òøåê äùìí <îäãåøú ôøéòãîàï> - ëá çå"î ã (òä - öå) ÷àøå, éåñó áï àôøéí òîåã îñ 70   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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The Tumim disagrees with the Shach’s reasoning, and concludes that a 
partner cannot make decisions that are to the detriment of the partnership.

יתר עיון: תומים חו"מ סימן עז סק"ט
התומים דוחה את דין הש"ך וסברתו, וכן פסק באורים )סק"כ(, ובנתיבות המשפט שם.

àåøéí åúåîéí <îäãåøä çãùä> - á àééáùéõ, éäåðúï áï ðúï ðèò òîåã îñ 43   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

<<

<<
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If a partner sold the merchandise early, and the price rose immediately 
after, the sale is valid and the buyer does not have to return it. Instead, the 
offending partner would be liable to his partner for the loss he caused. This 
would concur with the opinion of the Shach.

בית הלל אה"ע סימן פו סק"ב
שותף שמכר סחורה קודם זמן המכירה ונתייקרה אח"כ, המקח קיים והלוקח אינו מחוייב 

להחזיר הסחורה. ומבואר שסובר כעין שיטת הש"ך.

áéú äéìì - àä"ò: äéìì áï ðôúìé äéøõ<<ùìçï òøåê åîôøùéå;>> (1){} òîåã îñ 93   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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Further Iyun: Maharsham adds two caveats to the opinion of the Shach: 
One, if there were clearly specified terms between the partners that were 
contravened, the partner is not considered authorized to have done so. 
Second, if it was a limited partnership over specific merchandise for a 
specific time, one partner cannot sell before the proper time.

יתר עיון: שו"ת מהרש"ם חלק ה’ סימן כ"ח
א( סברת הש"ך לא שייכת כשעבר השותף על תנאי מפורש בשותפות. ב( סברת הש"ך שייכת 
דוקא בשותפים לכל עסקיהם, לזמן קצוב או לעולם, אבל לא בשנים שקנו איזו סחורה ולא עשו 

ùå"ú îäøù"í - ä ùååàãøåï, ùìåí îøãëé áï îùä äëäï òîåã îñ 60   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîäביניהם זמן לשותפותם ובידם לפרק את השותפות בכל עת ובכל שעה.

ליתר עיון
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ùå"ú îäøù"í - ä ùååàãøåï, ùìåí îøãëé áï îùä äëäï òîåã îñ 61   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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ùå"ú îäøù"í - ä ùååàãøåï, ùìåí îøãëé áï îùä äëäï òîåã îñ 61   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

If one partner provided monetary benefit to the partnership, he is entitled 
to reimbursement or compensation before the division of the profits and 
losses.

שולחן ערוך חו"מ סימן קעו סעיף מ"ד
שותף אחד אם אחד מהשותפים שהועיל לשותפות באופן ששוה ממון, נוטל את שכירותו 

קודם שיחלקו את הרווחים וההפסדים.

ùìçï òøåê äùìí <îäãåøú ôøéòãîàï> - ëã çå"î å (÷ìâ - ÷ôç) ÷àøå, éåñó áï àôøéí òîåã îñ 332   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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A partner can only reclaim expenses for something that typically has a 
monetary value (even if it was not intended to produce profit), such as the 
use of rentable space.

פתחי חושן הלכות שותפים פרק ב' הערה ל"ט, ד"ה ונראה פשוט
אין השותף נוטל שכר אלא על דבר שדרך ליטול עליו שכר. וע"ש מה שהסתפק אם טוען 

שעשה כן על דעת ליטול שכר.

ôúçé çåùï <îäãåøä çãùä> - ùåúôéï åîöøðåú áìåéà, éò÷á éùòéä òîåã îñ 107   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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If a partner did work on behalf of the partnership’s assets, he gets paid for 
it like a hired worker. Rema ]citing the Nimukei Yosef[ caps his wages at the 
actual benefit added to the assets.

שולחן ערוך חו"מ סימן קעח סעיף ג'
השותף שהשביח את נכסי השותפות דינו כיורד ברשות לנכסי חבירו ונוטל כשאר אריסי העיר. 
לו אלא מה  אין  יותר ממה שהשביח  הוצאות  הוציא  יוסף[ שאם  הנימוקי  ]בשם  ברמ"א  וע' 

שהשביח.

ùìçï òøåê äùìí <îäãåøú ôøéòãîàï> - ëã çå"î å (÷ìâ - ÷ôç) ÷àøå, éåñó áï àôøéí òîåã îñ 339   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

<<
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Unlike the Nimukei Yosef, Beis Shmuel infers from the Rambam that a 
partner who worked on behalf of the partnership will get fully reimbursed 
even if the total benefit is less than his expenses.

שולחן ערוך אבן העזר סימן פח סעיף י', ב"ש סק"כ
הרמב"ם פליג על דברי הנ"י וס"ל ששותף דינו ממש כיורד ברשות ונוטל הוצאתו אפילו 

כשהיא יתירה על השבח.

ùìçï òøåê <äøâéì> - æ àä"ò ÷àøå, éåñó áï àôøéí òîåã îñ 258   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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ùìçï òøåê <äøâéì> - æ àä"ò ÷àøå, éåñó áï àôøéí òîåã îñ 258   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

Normally, if one partner puts in more work than the others, he is not 
entitled to reimbursement, because the partners may claim that they 
would have shared in the extra work as well, had he asked them to. It isn't 
clear how this differs from the abovementioned Halacha, that a partner 
may claim reimbursement for work he put in on his own.

נתיבות המשפט סימן קעז סק"ד
בדרך כלל, שותף אינו נוטל שכר טירחתו, ואינו דומה לשכר חנותו ובהמתו שנוטל. וצ"ע ליישב 
את זה עם הדין שהשותף דינו כיורד ברשות, וכן הקשה היעב”ץ )על החות יאיר, שדעתו גם כן 

כהנתיבות(.

ùìçï òøåê äùìí <îäãåøú ôøéòãîàï> - ëã çå"î å (÷ìâ - ÷ôç) ÷àøå, éåñó áï àôøéí òîåã îñ 621   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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Some Achronim disagree with the Nesivos and require reimbursement for 
the extra effort of one of the partners. If the work was particularly difficult 
or unseemly, perhaps all would agree that he is entitled to be paid.

פתחי חושן הלכות שותפים פרק ב’ הערה ל"ז, ד"ה ועיין פתחי חושן
יש חולקים וסוברים ששותף אכן נוטל שכר טירחתו, ובפרט כשעשה מלאכה כבידה ובזויה.

ôúçé çåùï - ùåúôéí åîöøðåú áìåéà, éò÷á éùòéä òîåã îñ 90   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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If assets of the partnership were about to be lost, and one partner went 
beyond the call-of-duty and saved them; if he did not specify that he is 
saving it only for himself, we assume he did so on behalf of all the partners, 
because the accepted norm is for partners to act for the benefit of all.

גמרא בבא קמא דף קטז:, רש"י ד"ה לא אמר
שותף שהציל את ממון השותפות העומד להפסד ולא אמר בהדיא שמציל רק לעצמו, אמרינן 

שכל מה שהציל הוא בשביל כולם, שכן דרך השותף לטרוח בשביל השותפות.

úìîåã ááìé  <òåæ åäãø> - ëá ááà ÷îà úìîåã ááìé òîåã îñ 243   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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If the partner intended to save the assets for himself but didn’t expressly 
say so, Bais Yosef rules in Bedek Habayis that the assets still belong to all 
the partners. Bach agrees if the other partner was present, whereas, if no 
one else was around, then there is no point in saying it and thinking would 
suffice.

בית יוסף חו"מ סימן קפא, ב"ח שם
דעת הבית יוסף בבדק הבית דאפילו אם נתכוון להציל לעצמו, אם לא אמר כן בהדיא הציל 
לאמצע, דדברים שבלב אינם דברים. והב"ח מחלק בין אם היה השותף האחר שם לאם לא 

היה שם.

èåø <îëåï ùéøú ãáåøä> - éè (çå"î ÷ðæ - øã) éò÷á áï àùø (áòì äèåøéí) òîåã îñ 261   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

èåø <îëåï ùéøú ãáåøä> - éè (çå"î ÷ðæ - øã) éò÷á áï àùø (áòì äèåøéí) òîåã îñ 261   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

èåø <îëåï ùéøú ãáåøä> - éè (çå"î ÷ðæ - øã) éò÷á áï àùø (áòì äèåøéí) òîåã îñ 260   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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As a rule, any unspecified terms for managing the assets in a partnership 
should follow the local customs for that kind of asset.

רמב"ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ה' הל' א'
עיקר הנהגת השותפות נקבעת על פי מנהג המדינה, וזה יסוד כולל לכל דבר שלא התנו עליו 

בהדיא.
îùðä úåøä <îäãåøä çãùä> - éá (÷ðéï) îùä áï îéîåï (øîá"í) òîåã îñ 173   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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If the partners disagree over the handling of the assets, they should follow 
the majority opinion amongst them, because presumably they know what 
is best for them. If experts were consulted, then they should follow the 
expert advice even against the majority of the partners.

תשובות רבי אליעזר סימן ד’ אות ד’ )הג"ר אליעזר גארדאן זצ"ל, ר"י טעלז(
כשחולקים השותפים בענין הנהגת השותפות, אין צריך לשאול בקיאים, אלא הולכים אחר 
דעת רוב השותפים. אבל אם כבר שאלו בקיאים והסכימו לדעת אחד מהשותפים, הולכים 

אחריה אפילו נגד דעת הרוב.

אליעזר רביד סימןתשובות
p היו ואם ופוד לפרוח. הססולים קרונים לא אגל פלסרסין 

 פם רנים שהם המיר פנין לאיזה דין פ״ס הנשרים ^■ונים
 הרוג. נכלל הם p פ״ס הכשרים שקרוניס סשיפא הקרובים

פ פנא ופוד  כחנו שק ופ׳כ הרונ. יהיו קרונים שנצירוןז יי
 קרונים היו ואם לו הודיפו נפצמם שהשואלים או .מזמונים
 השסולים קרובים היו ודאי אלא לו הוויפו פנין לאיוה הכשרים

דין: פ״ש
D (ג) yfiT H שגוגפים אןז התנין תן הם הפסולים שקרובים 

מ. לרב יהי׳ שקרובם הם ^ פ  יוופין ואין ה
 אפשר חי פר׳ להם שיש שכיח שתים. לשם שמנחם נפלחם

 חזו ולא תשום לש׳ש. כוונחם ויהי׳ חהפני׳ פצתם לנקוח להם
ר שהם והפלכוח חסים לפנין דווקא י׳ל לקרובם. חונה  מו

 החה׳ו להדא ונתש״כ הגיל. הלבוש שתשחפלשון כתו דיינים
. סי׳ בפסקים ו ׳  פסקי פל לפקח כשיושבים הקהל ופוני וז׳ל רי

ל. קייחי. נ*ד נחקום ויחידים. רבים  נפנין ודאי אבל פכ׳
 תנהל או תשרח ששוכרים שוחפים נסו והוו חון או רב קבלח
 להגיד יכולים כלל. לדינוח פרן זה שאין פופלים או פסק

 פיינחי אחנם .לש׳ש ופחם יגידו שלא ואן> קרובים אן» ופחם
 נסי׳ א הרח כחב שנשחו כיז סי׳ קנין נספר סייחוני בחשו׳
 נקנלח שנם תשחת וחונריו לש׳ש. ופחם להגיד שצריכים קם*נ

 תוהר׳ם נשם שם שכחב לש׳ש. ופחם להגיד צריכים וחזן רב
 יכולים ואינכם קהלכם נין קסתה יש ואם וז׳ל, ברוך נר׳

 בפיר נראה וכו׳. מלכם נהםכחח ראשים ופחכם־לנחר להשוח
 ברכה פליהם ויקבלו חם שנותנים נחים הנפלי כל להושיב שיש
 הרוב אחר וילכו הפיר ולחקנח לש׳ש. ופחי יאחר אחו שכל

 תלותר והמסרב יכו׳. חזנים להפחיד p ראשים בברור הן
ס ופחו  הברכה מקבלי רוב אחר וילכו ופחו נחלה הברכה פ׳

ל. ונו׳ נ פנ׳ פ'  לחיה יכולים החזן או הרב שקרובי שהא צ׳ל ו
 צבור בצרכי וקהל צבור ובאמח משום חזן או רב במנוי .ופחם
 אןז וא'כ שת׳ג בסימן rהחה נמשיה תחש שוחפים נקראים והפיר

 ופה לחוח להם יש לשיש כונחם שאין אנשים אוחן ואן» קרובים
 שאין שמי וחקני אלא ברצונם. שלא חלקם פם יפשו שאיך
 בחרם ולקבל לשיש לטין שנידו משום ופה לו אין לש׳ש מכרן

 הנכון נחמה אבל וסחו. אח נחלו רוצה אינו ואם לש*ש. שמכוין
 יופינן שאנן אלא לשיש. שבונחם ברנה יקבלו הקרובים שנם

 יחו שלא מפני׳. פצמם לנקוח להם אפשר חי קורנחם שמפני
 נידם אין אם נובר אשמים הם ואין .קרובם למונח ומחם
 יחוו לא שבמזיד הוא והחרם הלב. ונפיח הופח קרנה לסלק

 אבל פירם. מונח זה שאין שיופו אפי׳ קרובם. למונח ופחם
 קרובם לחובה בם שנוחים ופחם לשנוח נורמח שהקורבה מה
 יוופים אינם נפצסם הם גס זה ני בחרם. סקנלק אין סיז

א׳נ ד ו ל « הקרובים יכולים נ הרב: בבחירה ופחם Tל
rQ (י) p l לקבל צרינין ומשויה שנחנחי החפם לפי 1אן 

 והולכין והא משום .לש״ש ופחם שיגידו בחרם
 שהם אפ*פ לפננו. יכול המפוח ואין הרוב. אחר צבור בצרכי

 ופה לכלל השוחפים יבואו לא חם נופה ובשוחפים כשותפים.
 בן הבקיאים שיאמרו ונפי .בקיאים לשאול צריכים אמח

. ם  .השותפים .שבכל המפוח כומח יאמרו שהבקיאים אפ־פ ^
 המכירה זמן הנפח קודם השוחפיםלמכור רוב יאמרו אס למשל.

 והבקיאים מהם. אחו רק ואפי׳ לסכור שלא יאסרו והמפוח
פח ^סרו מח לשמוס צריכים אז היחיד נו ^ ל י  פכרו ואס ה
 הרס׳א שפסק וכמי .לשלם צריכים נחיקר ואח״ז קודם ימכרו
׳ י . ספי׳ קפ׳ו מ ו ׳  יאמרו!מונח שהנקיאים ובר בכל וכן י

 לשתופ השוחפים סהם.צריניס היחיד נופח ק וורשה השוחפוח
 ונחנרר לבקיאים שאלו הב*ו אס הוא זה בל אך היחיד. לופת

 ומח ולא השותחוח מונח הוא היחיד שופח הבקיאים מ*י
 ורוב לב״ו השומפים בל שנאים לנחחלה אבל שנהם. הרבים

 לשאול נ*ו צריכים אין א! אחת. לדמה תםגיתים השיחפים
 מונח הוא ועמם ביומי מ הרוב כומח יפסקו רק לבקיאים,
» השוחסות  שהם לומר שייך ואין בקיאים. משאר גרימי ד

ר. מנפים נ  או יוחר. ירויחו שחייו משום גונחים הם וסיס מ
o«» חושש ט קן w ואין ק1ש»שק קושש בשצשו«א זהו א׳ב

 צבור בצרכי וא*כ נפצסם סהשוחפים יוחר נובר בקיאים לך
 מונח וססחמא וחוח רוב נחר למיזל לנו יש .כשוחפים שהם

מ אך הרוב. שאומרים כמי הוא הפנין  לקבל גם נזה צרינין מ׳
 שוחפוח. פניני מנשאר שינה והוא לשיש. ופחם שיגידו בחרם
 חביב הפרסי פצמם שחונה לפפמים יקרה צבור ובצרכי משום
 שיגיד בחרם לקבל גם זקוק ומשו׳ה הצבור. ממונח יוחר מליו

 אין לכאורה לפ״ז ואינ והמיר. הצבור למונח לש׳ש. ופחו
 של שופחו שיחס .קרובם מנוי נובר ופה לחוח יכולים קרובים

 שגם אפ׳פ שלו וקרוב נשרו שאר שהוא הרב אחר נוסה קרוב
 יוחר החוב רב חחר וורשח והצבור הפיר שמונח יודח הוא

 יופינן הוי לא ואנן היני ווקא הוא זה אמנם שלו. מקרוב
 לאנשי סוב שהרב יופינן ואק היכי אבל יוחר. סוב רב איזה

 תפשה נההיא כתו תתנו. שכנגוו. להרב יחרון ואין הפיר.
ם׳ המובא  וכיון מיני׳ ופדיה מאן וליכא דיות זרות. אור נ

 הנדר בני וחין זה, כמו זה שוה הפיר שמונח יומיק שאנן
 סTורnו מפלה אינה השוחפים רוב וופח .סמנו יוחר יוופים
 לפי גם ודאי אז א*נ השותפים. סונח הוא ווקא שזה שנימא
 הרא׳ש וכמש״נ הקנה סספם הוא רונא נחר ואזלינן הא סנרחו

 הולכים ססכיסיס שהקהל ופל וז׳ל. ה׳ סי׳ ו׳ נכלל בחשובה
 הרבים. שיסכימו מה כל לקבל צריכים והיחידה הרוב אחר

 נכח יהי׳ אם .ובר שום פל הקהל יסכימו לא למולם ואל־כ
 שייךלוסר ואין היכי וא*כ פכ*ל. וכו׳ הסכמחם לנחל היחידים

 השוחפוח מונח הוי כה ובין כה שבין רק השוחפוח סובח שזה
 קרובים וכש*כ לשיש שלא א^ ופחו להניד אחו כל יוכל והצבור

 שאם ודייני. בשיוא שווא} ו״ה ל*ה [בב*ב החו׳ שהקשו וכמו
 א*ג וסברא ממם בלי הדיין רצון כפי היא ודייני ושווא נימא
 שאק נסי בג׳ו וא״כ הכא. ש׳^ לא וחרוצם שוחד. הדין יקח

 לוסר כלל שייך ואין פדן! מהרבטם איזה להכריע שאין יופינן
 שיוכלו בודאי יוחר.וא'כ סוב מהרבנים מי יוחר בשכלם יוופי׳ שהם

 לההיא ממש חסה והוא הרב במנוי ופחם להגיד הקרובים
̂  זה רב ישאר אם ממנו יוחר יוופים והם לומר ואין .ואו׳ז

 הפיר שלשלום יוופים אנחנו נם הלא המיר. שלום למנין זה
 נוכל לא זה מפגי אמנם הרב... שישאר יוחר סוב שיהי׳ נראה

 פלוני. הרב... של נהלו חלוי וזה הרב... של זכות להפסיד
 ב׳ב הסו׳ למש־כ זה לומוח ויש מחלוקח ימשו לא ירצו שאם

ה פ׳ב ז׳ דן)  ומסד במדבר שהולכין נשיירא וסשויה לפי ו׳
ם וכיק סמק לפי וסחשנין גייס פלי׳ «יי  בשביל אלא בא אינו ו
 ונממחרח ואפ״ג גפשוח. לסכנה זה מחשניק לא משויה ממון
 מל מצאו מעמיו אום ואין חזקה משוס סופו שס פל נדון

ס .ממונו  לא ואם הנפשוח פל נא אינו ברצונו והנייס כיון ס׳
ע לגופם יזיק לא נגדם מוסדו ל  פיש: נפשוה. סכנח חשיב לא ה

ם (יי) מ. והס׳ ! ב ס  יהי׳ אם ואפי׳ ואפשר וז׳ל כ
 ומקבלנא נהי לסיסר מצי לא שוחד] [שקבלו הרוב ׳

 אס ברחנו פל מליט ומורה לרב המפוח יקבלו איך מ*מ שוסו
ס שאין סי צי » . אנו . ובו׳ מ ל י ש. פ בדו אבץ לא ואנבי פ׳  ו

 יקבלו דהמפוס אפשר ואיך שוחד, קבלו הרוב אם חקר ומדוע
 המפוח אם נסי שייך זאח סברא הא סרוב. של רצונם נגד רב

לו  ניסא ממם ומאיזה שוסו. קבל אחו רק אם ואן» שוחד, ^
 אם וסת׳נ הרב. פל ופה הסמוים סן שוחד המקבל יהיה ולא
 .ומחו הוא גם שיגמ תה נ*מ שום ליכא איכ נלעוו רוב יהי׳
 הרוב ישלים והוא מחצה פל מחצה p נלמדו רוב יהי׳ לא ואם

כ .נהרב חפצים שאינם הרוב עמג^יהי׳ ואחי  קושית ההיא ^
 הרוב נו חפצים שאין רב הספוס יקבלו ואיך להנחה הודם

 רק אם נין שוחד מקבלי הרוב יהיו חס בין רס שוס אוח ולא
ו  שוחד המקבל יבול שאין החשש ומיקר ביון .שוחד קבל *ז
 רוב יהי׳ הזה האחו יוי מל ושמא הרב. במנוי וסם למוח

*ב .הרב אס שקבלו להתיסוס מסניסים שאינם  רוב איכא ו
 שהציע ולמאגרי לומר ואיו המיפוס. שקבלו נהרב חפצים שאינם

 הרב ליךזס כדאי שחינו להם והסביר לפניהם שוסו המקבל
. רוצה שהוא הרב p שכננו הצו ט שרוצים  הגמו כך בשביל מ
 ברוני דובר אינו. זה שכננדו. נהרב רוצים !אין ומחם המחצה

א 9 0א) ^שסטר «9שא אל לטא 1ט<ו לששקגל ששוטו ט
m
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Further Iyun: In areas of dissent over the management of a partnership, 
Rav Shafran shlit”a discusses whom should be followed.

יתר עיון: קובץ הישר והטוב י’, הגרמ"מ שפרן שליט"א
כללים בענין "דעת מי קובעת בהחלטות הנוגעות לניהול החברה".

äéùø åäèåá - é ÷åáõ áéú äåøàä äéùø åäèåá òîåã îñ 35   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

ליתר עיון
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äéùø åäèåá - é ÷åáõ áéú äåøàä äéùø åäèåá òîåã îñ 36   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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äéùø åäèåá - é ÷åáõ áéú äåøàä äéùø åäèåá òîåã îñ 37   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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äéùø åäèåá - é ÷åáõ áéú äåøàä äéùø åäèåá òîåã îñ 38   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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Further Iyun: If an agent purposely did not follow instructions because he 
believed he was acting in the sender’s best interest, the early Achronim 
dispute whether this is considered negligence on his part. 

יתר עיון: נהוראי עמוד שצז אות ג'-ד'
נחלקו מהרי"ט צהלון ור' חיים כפוסי בשליח ששינה מדעת משלחו, אלא שכיון לטובה, שסבר 

שכן היא טובת המשלח במצב שבו נמצא, אם נקרא משנה ופושע או לא.

ðäåøàé - úùñ"è á ÷åáõ òîåã îñ 405   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

ליתר עיון
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ðäåøàé - úùñ"è á ÷åáõ òîåã îñ 406   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä



I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M

M I S S I N
To facilitate and provide a framework  
for the frum businessman to gain the  

in-depth halachic knowledge he needs for 
contemporary business dealings. 

V I S I O N
Through increased knowledge and guidance,  

Yorucha will elevate the frum public’s 
adherence to halacha as it pertains to 

choshen mishpat and standard business 
practices.



As participants amass a broad and deep knowledge on an academic level directly from the source — 
coupled with real life scenarios presented by experienced Dayanim — they will acquire the clarity to 
determine not only what is a  שאלה, but, more important - why. 

Only through עמלות בתורה — understanding  the fundamentals of the subject — can one truly appreciate 
and internalize what defines right and wrong.

Fulfillment and satisfaction in the realm of the divine is like no other.  A mesayem masechta revels in the 
transcendent feeling of his accomplishment. Truly sublime and the envy of his peers. 

Contemporary businessmen have their own, unique, ‘siyum hashas’ at the completion of Yorucha 
corriculum. It is the moral imperative of a frum yid, and now accessible to all.

The hadran alach of Yorucha is the ultimate badge of honor and medal of distinction for the businessman 
of our times.

Similar to a sofer who, with his intensive knowledge of  hilchos safrus, is confident and secure in the 
propriety of his profession; so, too, businessmen will gain the peace of mind knowing with conviction that 
they ply their trade be’emunah uveyosher. 

This ambitious project will harness 
the collective expertise of a team 
comprised of advanced talmidei 
chachamim, experienced, seasoned 
Dayanim, that are well versed in 
corporate practice and common 
business norms. 

Collaborating with a talented group of 
editors and writers, they have created 
a syllabus and curriculum of study, with 
accompanying shiurim and personal 
guidance, enabling participants to have 
the tools to proclaim with confidence, 
“Yes. Nossasi venosati be’emunah!” 

What How

Why

The core curriculum is segmented in modules, 
and can be learned as an individual self paced; 
or, participants can join chaburos coordinated 
by the Bais HaVaad for those that desire 
group study. Page by page, step by step, the 
learning will be facilitated with a daily audio 
“Blatt shiur” guiding the participant through 
the sources as well as a weekly video shiur 
presented on each topic by Dayanim that will 
share fundamental and practical applications 
of the sugya covered.

 Daily practical Q&A applications of the 
subject matter will be offered alongside 
through the Business Halacha Daily series.

I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M



C re  
Curriculum

(subject to change)

P A R T  I  

Business Halacha 
Fundamentals

Elul 5780 

 	 Dina D’malchusa Dina- 2*
҇ Obligation to Adhere to Civil Law
҇ How Civil Law Impacts Agreements Between Two 

Parties
 	 Common Business Practice & Minhag Mevatel  

Halacha - 2
҇ What Constitutes a Minhag
҇ How Minhag Impacts Employment, Tenancy, 

Partnerships and Real Estate Deals etc.

Tishrei 5781 (Expanded Yom Tov Edition)
 	 Business and Employment on Chol Hamoed

P A R T  I I 

Setting Up A Kosher 
Business

Winter 5781

 	 Introduction to Choshen Mishpat & Business Halacha -1 
 	 Gezel - 3
 	 Gezel Akum, Ta’os and Mate' Akum -2 

 	 Geneivas Da’as - 1
 	 Acceptable Marketing - 1
 	 Halachic Considerations of Corporate Gifting - 1
 	 Halachos of Employment -4

҇ Backing Out
҇ Where Backing Out Causes a Loss
҇ Working Pro Bono and Hiring Jewish 
҇ Obligations of Employer and Employee

 	 Halachic Deals and Documents - 4
҇ Understanding Asmachta
҇ Agreements and Kinyan Devarim 
҇ The Halachic “Agreement Validation” Clause
҇ Non-Competes and Non-Circumvent Agreements 

 	 Partnerships & Corporations - 4
҇ Structuring
҇ Legal Entities and Trusts
҇ Management
҇ Divisions of Profits and Losses

Nissan 5781 (Expanded Yom Tov Edition)
 	 Corporate Chametz - The Issues and the Solutions
 	 Isurei Hana’ah 

P A R T  I I I

Maintaining A Kosher 
Business

Summer 5781 - Commitments and 
Kinyanim
 	 Hasagas Gevul and Competition - 4
 	 Kinyanim Expounded - 2
 	 Situmta - The Kinyanim of the Marketplace - 1 
 	 Mi Shepara, Mechusar Amana etc. - 2
 	 Ona’ah - 2 
 	 Mekach Ta’os- 4

Summer Break 5781 (Special Edition)
 	 Tzedaka and Maaser

҇ As a Business and Individual

P A R T  I  

Business Halacha 
Fundamentals

P A R T  I I 

Setting Up A Kosher 
Business

P A R T  I I I

Maintaining A Kosher 
Business

* Number of weeks for this topic



Elul 5781 - Maintaining a Kosher Work 
Environment
 	 Yichud in the Workplace - 2
 	 Interaction With the Opposite Gender - 2 

Tishrei 5782 (Expanded Yom Tov Edition)

 	 Websites and E-Commerce on Shabbos and Yom Tov

Winter 5782 (Leap Year) - 1st Semester 

 	 Loans and Guarantees - 2
 	 Ribbis 101/The Basics  - 4
 	 Insurance Issues - 1
 	 Brokerage - 2
 	 Lashon Hara in Business - 2
 	 Legal Holidays and Chukos HaGoyim - 1

Winter 5782 - 2nd Semester -  
When Things Don’t Go As Expected:

 	 Bais Din - 3
 	 Din and Lifnim Mishuras Hadin - 2 
 	 Arka’os - 2
 	 Quitting, Firing, and Severance - 2
 	 Partnership Dissolution - 2
 	 Collections - 2
 	 Bankruptcy - 1

Nissan 5782  (Expanded Yom Tov Edition)

 	 Maintaining a Facility on Pesach

 Summer 5782 -  Final Testing and Review

Choshen Mishpat Supplemental Track
 	 More In-Depth and Intricate Learning of Previous Topics 
 	 Nizkei Shcheinim
 	 Mazik, Garmi, and Halachic Torts
 	 Hashavas Aveida
 	 Mitzva of Lending
 	 Yerusha and Trusts
 	 Trustees and Executors
 	 Shomrim and Fiduciaries
 	 Shluchim and Agents
 	 Harsha’a and Power of Attorney
 	 The Shibuda D’Reb Nosson Law
 	 Hefker, Pruzbul, and Other Choshen Mishpat Topics

Real Estate Track:
 	 General Real Estate
 	 Bar Metzra
 	 Acquisitions and Ani Hamehapech
 	 Lo Sachmod
 	 Brokerage
 	 Landlord/Tenant
 	 Zoning Laws
 	 Rent Control and Evictions
 	 Fix and Flip
 	 Administrations and Boards 

HealthCare Track:
 	 Shabbos and Yom Tov
 	 The Kosher Kitchen
 	 Employment Training
 	 Facility and Housekeeping 
 	 Compliance and Fiduciary
 	 Partnership and Employment
 	 Medical Issues

Finance and Ribbis Track:
 	 Introduction: Understanding Ribbis
 	 Ribbis of Non Jews and Mumar
 	 Foreign Currencies & Commodities: Se'ah Bese'ah Applications
 	 Corporate Lending & Borrowing
 	 Credit Unions - Ownership in Ribbis Entities
 	 Credit Unions: Paying Ribbis by Court Order
 	 Pesika:Deposits & Price Guarantees
 	 Tarsha- Paying for Credit & Early Bird Specials
 	 Arvus & Ribbis: Cosigning on a Non Jew's Loan
 	 Arvus & Ribbis: Cosigning on a Ribbis Loan
 	 Differentiating Between Expenses & Interest: Defining the Two
 	 Ribbis in Partnerships
 	 Ribbis in Contracts - Capital Calls and Late Fees
 	 Deal Syndication & the Real Estate Process From Negotiation to Closing
 	 Ribbis as a Knas: Fines & Penalties
 	 Purchasing Tax Liens and Mortgage Bundles
 	 Using a Purchased Item When the Sale was Reversed
 	 Selling Conditional on Reversing the Sale
 	 Ribbis Responsibilities of Lawyers, Brokers, and Witnesses
 	 Review of Ribbis Fundamentals
 	 Hard Money Loans & Heter Iska - Kulo Pikadon; Chatzi Milve
 	 Heter Iska- The Approach of Reb Moshe Feinstein
 	 Heter Iska Klali and Loans Specified to be Al Pi Heter Iska
 	 Ribbis Mukdemes - Ribbis MeUcheres
 	 Ribbis Devarim
 	 Defining Ribbis: Gifts, Favours and Charitable Donations

P A R T  I V

Industry-Specific & In-Depth 
Supplemental Tracks



  888.485.VAAD(8223) #303

  yorucha@baishavaad.org
  baishavaad.org/yorucha 

JOIN THE  
YORUCHA INITIATIVE!

3 WAYS TO JOIN:
AS AN INDIVIDUAL

AS A COMMUNITY

AS A BUSINESS

Join the national Yorucha chabura together!

Tap into the physical or digital resources via 
hard copies, web, email and/or whatsapp.

Connect with Bais HaVaad Dayanim and 
Poskim for any questions you may have, as 
well as arranging study sessions with a Dayan, 
setting up a chavrusa, and more.

Reach out to organize a choshen mishpat 
chabura in your own shul.

Set up or join a community or shul chabura

Set up a Board Room Bais Medrash in your business

Mincha Learning In just 5 minutes a day, 
before or after Mincha, you can learn short, 
practical and insightful Business Halachos.

Weekly Lunch & Learn Join a deeper dive 
into the background of the halachos by 
understanding the sugya behind the halachos 
as well.

Five Towns  •  Belle Harbor  •  Chicago  •  Queens  •  Lakewood  •  Jackson  •  Philadelphia  •  Lido Beach  •  Staten Island  •  Monsey  •  Detroit   
Los Angeles  •  Baltimore  •  Far Rockaway  •  West Hempstead  •  Franklin Square  •  Cleveland  •  Flatbush  •  Toronto  •  Boro Park  •  Minneapolis

C U R R E N T 
C H A B U R O S




