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45  סוגיא דאריסות שכירות וקבלנות עכו"םיום ב׳ סדר א׳
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ירחי כלה46  סוגיא דאריסות שכירות וקבלנות עכו"ם
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47  סוגיא דאריסות שכירות וקבלנות עכו"םיום ב׳ סדר א׳
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ירחי כלה48  סוגיא דאריסות שכירות וקב>לנות עכו"ם

יש שתי דעות אם קבלנות מותרת כמו אריסות.                     
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49  סוגיא דאריסות שכירות וקב>לנות עכו"םיום ב׳ סדר א׳
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ירחי כלה50   מקום שרגי>לות >לבנות בתים בקב>לנות
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51  מקום שרגי>לות >לבנות בתים בקב>לנותיום ב׳ סדר א׳

מבואר מדברי הראשונים דלכולי עלמא במקום שרגילות לבנות בית ע"י קבלנים אין לאסור.                   



ירחי כלה52    מנהג רוב העיר לבנות בתים בקבלנות

ביאור הלכה שם ד”ה או לקצור:
   בקבלנות שרי והוא מצדד שם להקל בזה ולענ"ד יש לעיין הרבה בזה דשיטת הר"ן הנ"ל לאו יחידאה 
הוא בזה דיש עוד הרבה פוסקים דס"ל כוותיה לדינא והוא הר"מ בתוס' ע"ג כ"א ע"ב ד"ה אריסא בסוף 
הדיבור ע"ש שדעתו דעיקר הטעם דמפלגינן בין אריסות לקיבולת לא כמו שכתבו התוס' מתחלה בשם 
ר"י משום דבבנין בית רגילות לשכור מדי יום ביום וכו' אלא משום שאריסות יש לו חלק בגוף הפירות 
בודאי  ולפ"ז  ישראל  של  כשכירו  הוא  דע"כ  ור"ל  בשכרו  מעות  שנוטל  קיבולת  משא"כ  לשותף  ודמי 
אפילו היכא שהוא מפורסם שהוא בקיבולת ג"כ אסור וכן במאור פ"ב דמו"ק ובהגהת סמ"ק והובא ג"כ 
בכל בו וגם בהג"א פ"ק דשבת ובסה"ת אות קמ"ה ]דשם כתב דעת עצמו ובאות רכ"א העתיק דברי ר"י[ 
בקיבולת  רק  בעיר  יהיה הדרך  אם  ולפ"ז  בגוף הדבר  חלק  לא"י  לו  יש  אם  תלוי  מכולם דהעיקר  משמע 
בלבד ג"כ אסור כשיטת הר"ן הנ"ל ]ולדידהו ניחא מה דסתם הגמרא בפ"ב דמו"ק ואמר מקבלי קיבולת 
את  שהרואה  הטעם  שכתב  בשו"ע  שהובא  הרמב"ם  מלשון  אכן  בדבר[  חילק  ולא  אסור  התחום  בתוך 
בבית  אפילו  להתיר  יש  בקבלנות  העיר  רוב  מנהג  דאם  משמע  וכו'  ואומר  שקצץ  יודע  אינו  וכו'  הא"י 
עיין שם  להתירא  רובא  דבעינן  גופא  הרמב"ם  מן  בביאור הלכה  רמ"ג  סימן  בריש  לעיל  וכמו שהוכחתי 

פרי מגדים סימן רמד משבצות זהב סק”ב:



53   מנהג רוב העיר לבנות בתים בקבלנותיום ב׳ סדר א׳

...המשך הביאור הלכה שם ד”ה או לקצור:

 וכן בתה"א לרמב"ן שכתב ג"כ הטעם דשמא יאמרו שכירי יום נינהו משמע ג"כ דס"ל להקל 
בזה וכן משמע ג"כ מרא"ש פ"ק דע"ג שהעתקנו דבריו למעלה ומריטב"א שם בהאי ענינא דאם 
דרך העיר הוא בקבלנות יש להקל אפילו בבית ומצאתי בנ"ב ח"א סימן י"ב שהעיר ג"כ דאם 
דרך העיר הוא בקבלנות יש סברא להקל אפילו בשבת מטעם דתו לא אתי למיחשדיה בשכירי 
יום ]ולפלא שלא זכר כל הני שיתא רבוותא הנ"ל דמשמע דס"ל דבכל גווני אסור וכנ"ל[ ומ"מ 
מסיק שם דיש להחמיר בזה דשמא יבואו אורחים שאינם מאנשי עיר הזה שהם אינם יודעים 
מהמנהג ויבאו לחשדו שהא"י שכירי יום אצלו אם לא שעומד הבית ברחוב הא"י דאז יש להקל 
בשעת הדחק משום דהאורחים לא ידעו כלל שהבית הוא של ישראל ואנשי העיר שידעו מזה 
הלא המנהג אצלם בקבלנות וע"ש שכתב שלא יעמיד ישראל משגיח על הבע"מ כדי שלא יהא 
מינכר שהוא של ישראל ועכ"ז לא רצה להתיר אלא בחוה"מ והנה בחידושי רע"א הביא שגם 
המקום  היכא שמנהג  להתיר  בעצמו שם  דעתו  אך  לאיסור  ג"כ  הלוי הסכים  מהר"י  בתשובת 
הוא לשכור בקבלנות והנה בקיבולת דשדה אם נתפרסם שזה האיש דרכו בקבלנות או שמנהג 
המקום כן לא נוכל למחות ביד המקילין שבלא"ה יש כמה ראשונים שס"ל דבשדה מותר קיבולת 
משום דיתלו באריסות ונהי דאנן קי"ל להחמיר בזה כסתימת השו"ע כאידך רבוותא מ"מ באופן 
זה נראה דיש לצרף דעתם להקל באמנם בקיבולת דבית שדעת ר"ת להקל יחידאה הוא בזה וגם 
הוא בעצמו חזר בזה כמו שכתב רבינו ירוחם יש לעיין אם יש להקל אפילו בנתפרסם וכנ"ל. 
במ"ב  שכ'  מה  והנה  למעשה  צ"ע  וע"כ  בזה  להחמיר  דעתו  שגם  ג'  כלל  בנ"א  מצאתי  אח"כ 
דקיבולת נקרא אם כל הבנין הוא רק בקבלנות אבל לא כשהאדריכל בלבד הוא קבלן ושאר 
שכירים שתחתיו הם לפעמים שכירי יום כ"כ האחרונים ונ"ל דכונה הוא דאותו בעה"ב דרכו 
לשכור לפעמים בעצמו את השכירים שתחתיו לשכירי יום ולכך לא נקרא תו שם קבלנות על 
הבנין אבל אם הדרך הוא תמיד שאין בעה"ב יודע כלל מכל עסק רק שהוא שוכר האדריכל 

והאדריכל בעצמו דרכו לשכור לפעמים שכירי יום תחתיו תו הוי זה ג"כ בכלל קבלנות:

האחרונים דנים על הציור שמנהג כל העיר לבנות בתים בקבלנות, כמו בזמנינו, דאיכא מחלוקת הר"ן הנ"ל ושאר 
הראשונים אם אפשר להקל.                  



 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     334אגרות משה - ה (יו"ד ב, או"ח ג, אה"ע ג) פיישטיין, משה בן דוד עמוד מס  

ירחי כלה54    מחלוקת האגרות משה והביאור הלכה

להשים לב: 

1. מהו החילוק שמבואר בראשונים 
אם  לענין  וקבלנות  אריסות  בין 

הישראל נהנה מהמלאכה בשבת.

2. מהו הגדר של האיסור מראית עין, 
שעושה  יודע  שאינו  משום  האם 
בקבלנות, או משום שאין החילוק 
בין שכיר יום וקבלנות ברור לעיני 

העם. ונפ''מ לענין זה. 
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55   מחלוקת האגרות משה והביאור הלכהיום ב׳ סדר א׳

האגרות משה חולק על הביאור הלכה והכרעתו למעשה.                 
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129סוגיא בסוף פרק לפני אידיהן ר"ן סוף פ"ק דעבודה זרה מקורות ליום ב׳
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