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SOURCES ON ENCROACHMENT 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  or the
.d” to be published in the future-G Encyclopedia of Jewish Values: Man to 

 
 
 ופירוש רש"י שם דברים יט:יד( 1

ר  ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ַחל בָּ נְּ ר תִּ ָך ֲאשֶׁ תְּ ַנֲחלָּ ים בְּ אֹשנִּ לּו רִּ בְּ ר גָּ בּול ֵרֲעָך ֲאשֶׁ יג גְּ ּה:קֶׁ ֱאֹל ד'לֹא ַתסִּ תָּ שְּ רִּ  יָך לְּ
בר לשון נסוגו אחור כשמחזיר סימן חלוקת הקרקע לאחור לתוך שדה חבירו למען הרחיב את שלו. והלא כ - לא תסיג גבול

נאמר לא תגזול מה ת"ל לא תסיג למד על העוקר תחום חבירו שעובר בשני לאוין. יכול אף בחוץ לארץ ת"ל בנחלתך אשר 

 בשני לאוין בחוץ לארץ אינו עובר אלא משום לא תגזול: וברתנחל וגו' בארץ ישראל ע

 
 שו"ת הרמב"ם סימן רעג( 2
רבינו אדונינו משה הרב ]הגדול הפטיש החזק[ יהי שמו ( ]מה[ תאמר הדרת יקרת ]צפירת תפארת מרינו[ ושאלה)

לעולם כירח יכון עולם, ]בדבר דיין, אשר דר[ בכפר, שסביבו חוות. והיה ]מנהג זה הדיין[, כאשר נזדמנה באחת מהן 
מילה, לצאת אל ]אותו[ הכפר ולמול בו. ואירע בינו ובין איש ]רופא ריב[, שהביא לידי כך, שיצא זה האיש אל כפר 
אחד )ומל( בו. ונמשך הענין כך. וקבל במילה הנזכרת סכום מה. ובא ואמר איני צריך לזה, וחילקו לעניים. יורינו 
אדוננו, האם אותו האיש עובר עבירה, כיוון שעבר כלפי הדיין הנזכר בזה, אם לאו? והאם מה שחילק לעניים, מותר 

 להם לקבלו אם לאו? ושכרו כפול מן השמים, נצח סלה. 
מה שסבר, שעשה מצוה בחלקו ]לעניים, הרי[ היא מצוה הבאה בעבירה +ברכות מ"ז ב' וש"נ+ לא עבודת  שובההת

ה', וחטא, לפי שמנע פרנסה קבועה של עני בן תורה, ועבר על לא תקום ולא תטור +ה' דעות פ"ז ה"ז וה"ח, ס' המצות 
לין צ"ד א', ה' דעות פ"ב ה"ו, ה' מכירה פי"ח מל"ת ש"ד וש"ה+ ועבר על אסורם ז"ל על גניבת דעת ]הבריות[ +חו

ה"א+ לפי שרצונו הראשון ]של זה[ וכונתו להציק לאויבו, ומטעה הוא את מי שאינו יודע )דברים כהויתם( לחשוב 
שהוא מתכוון לעשות מצוה. ועבר ג"כ עבירה, שירד לאומנות חברו +סנהדרין פ"א א', ה' דעות פ"ה הי"ג+ אפילו היה 

כשאינו נצרך, הרי זו אכזריות והפלגה בנקימה ובנטירה. ואסור למי שיש לו הדבר אשר הוא, ]סוף[ דבר, נצרך. אבל 
 לפי דעתי. וכתב משה. כל מי שמעכב )חברו( לעסוק במעשיו, הרי הוא בכלל מסיג גבול רעהו

 
 דברים כז:יז( 3

ל ַמר כָּ אָּ בּול ֵרֵעהּו וְּ יג גְּ רּור ַמסִּ ֵמן:-אָּ ם אָּ עָּ  הָּ
 
 וש רש"י על  דברים כז:יזפיר( 4

 מחזירו לאחוריו וגונב את הקרקע, לשון והוסג אחור )ישעיה נט, יד.(:  - מסיג גבול 
 
 תהילים טו:ג( 5

ַגל -לֹא ֹשנֹו -ַעלרָּ ה-לֹאלְּ עָּ ֵרֵעהּו רָּ ה לְּ ֹשָּ ה לֹא עָּ פָּ רְּ חֶׁ א ַעל-וְּ ֹשָּ ֹרבֹו:-נָּ  קְּ
 
 מכות כד.( 6

 שלא ירד לאומנות חבירו. "לרעהו רעה לא עשה..."בא דוד והעמידן על אחת עשרה
 
 יחזקאל יח:ו( 7
ל  ל-אֶׁ א אֶׁ ֹשָּ יו לֹא נָּ ֵעינָּ ל וְּ כָּ ים לֹא אָּ רִּ הָּ ת-הֶׁ אֶׁ ֵאל וְּ רָּ ֹשְּ ּלּוֵלי ֵבית יִּ ל-גִּ אֶׁ ֵמא וְּ ת ֵרֵעהּו לֹא טִּ ב:-ֵאשֶׁ רָּ קְּ ה לֹא יִּ דָּ ה נִּ שָּ  אִּ
 
 סנהדרין פא.( 8
 ו.שלא ירד לאומנות חביר" רעהו לא טמא ואת אשת"

 
 בבא בתרא כא:( 9

 מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדֹג וכמה? אמר רבה בר רב הונא: עד פרסהִּ שאני דגים, דיהבי סייארא.
  

  פירוש רש"י על  בבא בתרא כא: ד"ה "שאני דגים"( 10

לכך כיון שהכיר זה חורו ונתן ־ נותנין עין בהבטם להיות נוהגים לרוץ למקום שראו שם מזונות הי שאני דגים דיהבי סיירא

 אן דמטא לידיה ונמצא חבירו מזיקו...דה״ל כמ בטוח הוא שילכדנומזונות בתוך מלא ריצתו 
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 בבא בתרא כא:( 11
בירו, ומרחץ בצד מרחצו של חבירו, ואינו יכול למחות בידו, מפני שיכול מיתיבי: עושה אדם חנות בצד חנותו של ח 

לך ואני עושה בתוך שליִּ תנאי היֹא דתניא: כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב לומר לו: אתה עושה בתוך ש
ביניהן לא חייט ולא בורסקי, ולא מלמד תינוקות, ולא אחד מבני בעלי אומניות, ולשכנו אינו כופיהֹו רשב״ג אומר: 

י מצי מעכב, ואי שייך אף לשכנו כופיהו. אמר רב הונא בריה דרב יהושע: פשיטא לי, בר מתא אבר מתא אחרית
בכרגא דהכא ־ לא מצי מעכב, בר מבואה אבר מבואה דנפשיה ־ לא מצי מעכב. בעי רב הונא בריה דרב יהושע: בר 

 מבואה אבר מבואה אחרינא, מאי? תיקו
 

 
  פירוש רש"י על  בבא בתרא כא: ד"ה "שאני דגים"( 12

 א ומי שבא אצלך יבא.אבל הכא מי שבא אצלי יב ...־  שאני דגים דיהבי סיירא

 
 פירוש ר"י מגאש על בבא בתרא כא:( 13

כלומר מרחיקין מצודת הדג ממצודת דייג אחר כמלא ריצת הדג במים אלמא מצי  -  מרחיקין מצודת הדג מן הדג
אמר ליה האי דייג לחבריה קא פסקת ליה לחיותי ומעכב עליה למעבד מצודה אחריתי גבי מצודה דיליה הכא נמי 

  .ליה קא פסקת לי לחיותי ומעכב עליה מלאוקמי רחייא גבי רחייא דיליה מצי אמר
כלומר משלחין שלוחין לראות אם יש שם מצודה אם לאו וכשרואין מצודה   - ודחינן שאני דגים דיהבו מייארא

ה אין נכנסין אליו כלל שנמצאת אותה מצודם כולו והראשונה יודעין שיש שם מצודות הרבה ובורחין מאותו מקו
אבל אלו לא הוו יהבי סייארא ולא הוו בורחין מאותו מקום שנמצא שמי שלא נאחז לחיותיה לגמרי  מפסקת ליה

באותה מצודה אפשר שילכו בזו המצודה האחרת כמו ברחיים שאפשר שיהיו מקצת אנשים טוחנין בזו ומקצת 
דהוה מפחית ליה לחיותיה מצי אמר ליה מר שאין מעכב עליו ואע"ג ויש ל .ולא מפסקת ליה לחיותיה כללטוחנין בזו 

 .את מטי לך מאי דפסקו לך מן שמיא ואנא מטי לי מאי דפסקו לי מן שמיא
 

 תוספות על בבא בתרא כא: ד"ה "ואי"( 14
 פירוש בני העיר אבל בני מבוי מצי מעכבי שלא יכנס במבואם: - ואי דשייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב

 
 א כא:פירוש המאירי על בבא בתר( 15

ספרד כתבו בכל אלו שאמרו שמעכבין בשאין פסידא ללוקחים לא בדמים ולא בחשיבות הסחורה אבל כל שיש  גאוני
 ...ללוקחים תועלת בכך אין מעכבין 

 
 פירוש תוספות  על  בבא בתרא כא: ד"ה "פשיטא"( 16

נן ס״ל ומיבעי ליה בר מבואה רבי הונא בריה דרב יהושע כרב- מתא אבר מתא ]אחריתי מצי[ מעכבפשיטא לי דבר 
אבר מבואה דעלמא אי מצי מעכב אי הוי בכלל שכינו אי לאו כדפירש הקונטרס וכוותיה קיימא לן לגבי רב הונא 

 דבתרא הוא:
 

 חידושי הרמב"ן על בבא התרא כא:( 17
אדרב הונא היכי  , ואיכא דתמיהא ליה אי פליגאהגאונים ז"ל כרב הונא בריה דרב יהושע ופליגא דרב הונא ופסקו

אמר פשיטא לי, ופירשו בשם ר"ת ז"ל דרב הונא בריה דרב יהושע לאו אאומנות קאי, אלא אמיני סחורה בענינא 
דעמרויי וגרוגרות, אבל באומנות קבועה מצי מעכב, ולאו מילתא היא ומאי דפשיטא ליה לרב הונא בריה דרב יהושע 

 תה לדרשב"ג דיחידאה הוא:ופשיטא ליה מילתא דלי משום דסבירא ליה כרבנן
 

 יד -רמב"ם, הלכות שכנים ה:ח  (18
)ח( כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות היה שם במבוי 
אחד מבני מבוי אומן ולא מיחו בו או שהיתה שם מרחץ או חנות או רחיים ובא חבירו ועשה מרחץ אחרת כנגדו או 

חון אחרת אינו יכול למנעו ולומר לו אתה פוסק חיי ואפילו היה מבני מבוי אחר אינן יכולין למנעו שהרי יש ט
ביניהם אותה אומנות אבל גר ממדינה אחרת שבא לעשות חנות בצד חנותו של זה או מרחץ מצד מרחץ של זה יש 

 להן למנעו ואם היה נותן עמהם מנת המלך אינו יכול למנעו:
 

 ש מרדכי על בבא בתרא, אות תקיזפירו( 19
בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא דמתא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא 
מצי מעכב דס"ל כרבנן דלשכנו אינו כופהו אבל מספקא ליה אי בר מבואה )אחרינא( דחבריה הוי נמי נקרא שכנו 

ר"ת ואי שייך בכרגא דמתא שרוצה להיות שייך בכרגא לתת עמהן ולישא או לא. כתב אביאסף וז"ל ראיתי בפירוש 
בעול כמו בני העיר מכאן ואילך לא מצי מעכב ויהיה כבני העיר ולהכי נהגו לגזור הקדמונים חרם על ישוב שע"י 

 חרם כופין ולא מן הדין כדפרישית:
לגזור כל מי שיבא בעיר שלא מרצונם שלא בני העיר להסיע על קיצתן ולעשות תקנה ונ"ל על עצמן רשאין  ורשאין

ישאו ויתנו עמו ואם יש רב בעיר היה יכול לגזור גם על הבא בעיר לגור וחלה עליו גזירתו אם הוא תלמידו וראיתי 
"ש מחכמי רומי אם נמלכו הקהל והתירו גזירת חרם היישוב לראובן ריבתשובות שבאו מאיי הים ששאלו זקני פ

ב רוצים לגרשו ואינו נשמע לצאת מה דינו והשיבו קי"ל כר"ע דאמר פרק ארבעה נדרים שנה הן חסר או יתר ושו
נדר שהותר מקצתו הותר כולו וה"נ ע"כ גזירתם בטילה לגמרי וא"צ עוד ראובן להתירם ואין נ"ל הך ראיה דהתם 
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תי נודר כו' וכן בכל בסתם מה' בני אדם ושוב נמצא אביו ביניהם ואמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם לא היי נדר
הדומה לו ]אהא אמרינן[ דכיון שמכולם נדר בסתם ונמצא נדרו בטעות והותר מקצתו הותר כולו אבל כשגוזרין 

 הן להתיר לגמרי הן לזמן מועט: פצם)גזירת הקהלות( ]גזירה על דעת הקהל[ אין חלה מתחלה אלא כפי ח
 

 בית יוסף על טור, חושן משפט קנו( 20
סי' תקטז( ומבוי הסתום משלשה צדדין רק בצד אחד יכנסו לו ודר ראובן אצל סופו הסתום ובא כתוב במרדכי )

שמעון לדור כנגד הצד שאין הגוי יכול לילך אם לא ילך תחלה לפני פתח שמעון נראה דיכול לעכב עליו כדרב הונא. 
ף סבר דלא כרב הונא בריה דרב ונראה דאביאסאביאסף. וכן כתב בהגהות מיימון פרק ו' מהלכות שכנים )אות ח(. 

  יהושע ואם כן לדידן דקיימא לן כרב הונא בריה דרב יהושע לא מצי מעכב עליו:
 

 שולחן ערוך, חושן משפט קנו:ה ( 21
היה שם במבוי אחד מבני מבוי אומן ולא מיחו בו, או שהיתה שם מרחץ או חנות או רחים ובא חבירו ועשה מרחץ  ...

יכול למנעו ולומר לו אתה פוסק חיי, ואפילו היה מבני מבוי אחר אינם יכולים למונעו, שהרי יש  אחרת כנגדו, אינו
 יש זה של מרחצו בצד מרחץ או זה של חנותו בצד חנות לעשות שבא אחרת ממדינה גר אבל.. ביניהם אותה אומנות.

 .למנעו יכולים אינם המלך מנת עמהם נותן היה ואם, למונעו להם
 

 שה ד על טור, חושן משפט קנודרכי מ( 22
הגאונים ז"ל כרב הונא בריה דרב יהושע ופליגא דרב הונא, ואיכא דתמיהא ליה אי פליגא אדרב הונא היכי  ופסקו

אמר פשיטא לי, ופירשו בשם ר"ת ז"ל דרב הונא בריה דרב יהושע לאו אאומנות קאי, אלא אמיני סחורה בענינא 
ועה מצי מעכב, ולאו מילתא היא ומאי דפשיטא ליה לרב הונא בריה דרב יהושע דעמרויי וגרוגרות, אבל באומנות קב

 משום דסבירא ליה כרבנן ופשיטא ליה מילתא דליתה לדרשב"ג דיחידאה הוא:
 אנקו דלא כרב הוסבוותא דפרברי ואין הלכה כן אלא כד :ג
שב בפתח ולא היה שום יודהיה שמעון בריה דרב יהושע מודה בהאי דינא דחנות  הונאב רנראה דגם ולעניות דעתי  :ד

וכן כתב המרדכי בהדיא שם ומשמע דדוקא מכח זה  .פתח שמעון ניאדם יכול לעבור לראובן אם לא הלך תחלה לפ
 :ק"רד לחיותו ולא כשמעמיד החנות בצדו ודוומיקרי י דזה .פסק כן

 
 שולחן ערוך, חושן משפט קנו:ה ( 23
אחד מבעלי אומניות, היה שם במבוי אחד  הושיב ביניהם לא חייט ולא בורסי ולאפין בני מבוי זה את זה שלא לכו

מבני מבוי אומן ולא מיחו בו, או שהיתה שם מרחץ או חנות או רחים ובא חבירו ועשה מרחץ אחרת כנגדו, אינו יכול 
 ביניהם אותה אומנות.למנעו ולומר לו אתה פוסק חיי, ואפילו היה מבני מבוי אחר אינם יכולים למונעו, שהרי יש 

:ורבים האומרים דבני החצר או המבוי שאינו מפולש אפילו בכי האי גוונא יכולים למחות, אלא דבעל האומן הגה
אינו יכול למחות ולומר אתה פוסק חיי )בית יוסף בשם הרבה פוסקים( , אבל גר ממדינה אחרת שבא לעשות חנות 

 יש להם למונעו, ואם היה נותן עמהם מנת המלך אינם יכולים למנעו.בצד חנותו של זה או מרחץ בצד מרחצו של זה 
:ורבים האומרים דאפילו הכי אין לו רשות ליכנס למבוי שיש שם בני אומנותו, דבעל האומנות יכול לעכב עליו הגה 

ור והמגיד שלא ליכנס למבוי שלו הואיל והוא מעיר אחרת, אבל במבוי אחר אינו יכול למחות בו הואיל ונותן מס )ט
  .פ״י דשכנים וב״י בשם רש״י ותוס׳(

 
 חושן משפט קנוג על שולחן ערוך חי תשובה פת( 24

עיין בב"י ]החלק השני[ שכתב וז"ל, וכתוב במרדכי ]ב"ב סי' תקט"ז[, ומבוי הסתום  - אינו יכול למנעו ולומר לו כו'
א שמעון לדור כנגד הצד הפתוח שאין העובד משלשה צדדין רק בצד אחד יכנסו לו, ודר ראובן אצל סופו הסתום, וב

כוכבים יכול לילך אם לא ילך תחילה לפני פתח שמעון, נראה דיכול לעכב עליו כדרב הונא. אביאסף. וכ"כ בהגהות 
מיימון פ"ו מהלכות שכנים ]אות ח'[. ונראה דאביאסף סבר דלא כרב הונא בריה דרב יהושע ]ב"ב כ"א ע"ב[ ]דפשיטא 

נא ]שם[[, וא"כ לדידן דקיי"ל כרב הונא בריה דרב יהושע לא מצי מעכב עליו, עכ"ל. ובטור דפוס ליה דלא כרב הו
דיהרנפורט עם חידושי הגהות מהרל"ח הביא על זה הגהת ד"מ ]הגהות דו"פ אות ג'[ שכתב וז"ל, ולע"ד נראה דגם רב 

שום אדם יכול לעבור לראובן אם לא ילך הונא בריה דרב יהושע מודה בהאי דינא, דכיון דשמעון יושב בפתח ולא היה 
לפני פתחו של שמעון, וכ"כ במרדכי בהדיא שם. ומשמע דדוקא מכח זה פסק שם כן דזה מיקרי שפיר פסק לחיותיה, 

והמעיין בתשובת משאת בנימין שם יראה דלא מכח דברי אביאסף הנ"ל  ..ולא כשמעמיד החנות בצידו, ודוק, עכ"ל.
ה כתב לחלק בכך. וכפי הנראה נידון דמשאת בנימין ברי היזיקא טפי טובא מנידון כתב כן, רק מסברא דנפשי

דאביאסף, דהתם אף שיושב זה נגד זה הפתח, מ"מ אפשר שילכו הקונים גם להלאה ויקנו מהאחר, אבל בנידון 
 דהמשאת בנימין מדחהו לגמרי, וקרוב לומר דבנידון זה גם הב"י מודה שיכול לעכב.

 
 ג:פג שו"ת רשב"א( 25

: ראובן שהוא חייט, והוא רגיל בבית עירוני אחד מכמה שנים, שהוא אוהבו ועושה לו כל מלאכתו, לארדה, שאלת
ואין אומן אחר עושה לו שום מלאכה, והעירוני נוהג לתת לראובן בשכרו שני דינרין מכל מלבוש שהוא עושה לו. 

העירוני הזה, ואמר לעשות במלאכתו בזול: מלבוש עכשיו, בא שמעון וגם הוא חייט, ורצה להכניס עצמו באהבת 
אחד, בדינר. וראובן בא, וקבל על שמעון שגורם לו הפסד, וגוזלו בידים, בכמה דרכים: בזלזול השכר, ושנכנס בגבולו, 
והוא יכול להרויח כזה וכזה בכמה מקומות בעיר. יורנו רבינו: אי הוי כמזיק בידים, או גרמא בנזקין, וכעני המהפך 

 חררה, ובא אחר ונטלה, דאסור, אבל אין ב"ד מוציאין מידו. ב
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: בכל כי הא, אין ב"ד מוציאין מידו, שהעכו"ם בעל המלאכה נתן לו מדעתו, אבל מסתברא, שמוחין בידו. תשובה
ואעפ"י שאמרו: בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב, שאני הכא, דדמי קצת למצודת הדג, דתניא: מרחיקין 

ת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג. ואפילו מאן דאמר: האי בר מבואה דאוקי רחיא, ואתא בר מבואה חבריה וקא מצוד
מוקי רחיא גבי', דינא הוא דלא מעכב, מפני שיכול לומר לו: אתה עושה בתוך שלך, ואני עושה בתוך שלי, מודה 

ון דרגיל הוא לעשות מלאכתו על ידי זה, כל במצודת הדג, כדאמרינן התם: דשאני דגים דיהבי סייארא: והכא נמי, כי
שהוא צריך למלאכה זו הרי הוא כיהיב דעתו על זה, וכאלו בא לידו, וקרוב הוא לנוטל ממנו שכרו, אעפ"י שאינו נוטל 
ממש. ועוד: דכל מכר הרי הוא בא לידו כבר, דתניא בפרק נוחלין: בכור נוטל פי שנים בזרוע לחיים וקיבה; 

כהונה ולוויה, ודאישתחיט בחיי אבוהון. ואלא מיהו לא דמי לגמרי, דהתם בסתמא, ודלא הדר  ואוקימנא: במכרי
ביה לעשות מכרין אחרים; אבל מ"מ =מכל מקום= למדין ממנה דכל מכר, קרוב הוא להיות כאלו נותן לו, וההולך 

 דו.ומפתה את העכו"ם לעשות מלאכתו עמו, כפוסק לחיותו של זה, וגוערין בו, ומוחין בי
 

  קיח חושן משפט, חתם סופר חלק השו"ת ( 26
שכרי' מאדון אומן עושה ומ יקרתו הגיעני עם פס"ד מאת כ"ת על מעשה שאירע בגלילותיו שהי' ב' דיינים ממונים

ומבשל צוקר לי"ט ש"פ והי' נותני' ההכשר וכ' ראי' ומזה הי' פרנסת הדיינים וכיוצא בזה כי עניים הם, והשתדל רב 
אדון ההוא לדחות דיין א' מהנ"ל ולהושיב אותו במקומו וכשלא רצה הגוי ההוא נצטרף הדיין השני עם הרב א' אצל ה

לדבר על לב האדון עד שפיתוהו ויכלו לו לדחות העני מחררת צוקר שלו והרב עשיר והדיין עני אין לו פרנסה אלא מזה 
מה יהי' דינים של אלו ושלח אלי לעיין בדבריו אם ישרו בעיני ואהי' כשר המסכים על וכיוצא בזה ועל זה כ' מר פס"ד 

 דבריו. 
והרב"י בשם אבי אסף אע"ג דלא קיי"ל כר"ה היינו במבוי מפולש שיכולי' הקוני' לבא מצד אחר עכ"פ אבל במבוי  ...

שמע מפירש"י גבי יהבי סיארי מסיים סתום מג' צדדים ובא חברו ומעמיד רחיי' בראש המבוי כופי' ע"ש ונראה כן מ
אבל הכא מי שבא אצלך יקנה וכו' משמע היכי שאינם באי' כלל ופוסק חיותי' לגמרי כופי' דר"ה מחשב גם זה לפסוק 
חיותי' ולית הלכתא דלא הוה פיסוק חיותי' אלא חולשת חיותי' דהרי אפשר שיבואו גם אליו לטחון אבל היכי דבאמת 

דבר זה מטחינת רחיים ופשוט אפי' יש לו לזה עוד אומנת אחר או אפי' הוא עשיר גדול אנו דנין פוסק חיותי' לגמרי מ
על חיותא הלז דרחיים הוא נפסק לגמרי מכל וכל הואיל והמבוי סתום וזה יושב בראש המבוי ברחיי' או תינוקו' 

לגמרי בזה כופי', ונראה בהא  המשמיעי' קול אשר כל העובר ישמע קול וילך לזה ולא להאחרון נמצא פוסק חיותו
מיירי ס"פ הנשרפי' אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חברו שההיפך הרשע שטימא אשת רעהו אשר חי' לא 
יחי', הוא בכי האי גוני שטימא אשת רעהו ואוסרה על בעלה לגמרי היינו פוסק חיותו לגמרי ובדברים אלו י"ל פלוגתת 

שלפנינו שלפי הנראה פסקי' להאי חיותא לגמרי שא"א לומר השכר עצמך במקום אחר  מערופי' שבהג' סי' קנ"ו ונידון
כי לא נמצא כזה במקומו והוא א' ואין שני ונפק חיותי' מהאי מלתא לגמרי ואפי' יהי' כהפקר מ"מ לענין פוסק חיותא 

י חפץ שילמדו מדברי לדינא כי האי אין חילוק בין הפקר למו"מ ולא רציתי להאריך ולהרחיב הדיבור יותר כיון שאינ
בין הצדדים מטעם שכתבתי למעלה ואחתום בברכה כנפשו היקרה ונפש א"נ. פ"ב יום ד' ער"ח כסליו תקצ"ז לפ"ק. 

 משה"ק סופר מפפ"דמ.
 

 ערוך השולחן, חושן משפט קנו:יא( 27
א להקונים שמוכרין י"א הא דבני העיר יכולין למחות בבני עיר אחרת למכור סחורה היינו דווקא בדליכא פסיד

כשארי בני העיר וסחורתם נמצאו בחנויות העיר ולא טובה סחורתם מסחורות החנויות שבעיר אבל אם נותנים יותר 
בזול או שהסחורה יותר טובה אין מוכרי העיר יכולין למחות ודווקא כשביכולת למכור בזול וחנוני העיר מייקרין 

להיות אלא שאלו הבאים רצונם להוזיל אין מניחים אותם וגוערין בם השער אבל אם החנונים מוכרים במקח הצריך 
שמקלקלין דרכי המסחור ]נ"ל[ ואם מביאים מין סחורה שאינו בנמצא אצל חנוני העיר וודאי דאין מוחין בידם אף 

 ...שאינם מוזלים במקח ואינה טובה כל כך 
 

  חלק ג ,בית יוסף חושן משפט קנו( 28
א להו וכו' דלא כהלכתא תמיהא לי היכי עביד דלא כהלכתא ואף על פי שרש"י יישב וכתב ואמאי דאמרינן רבא שר

אלא לפנים משורת הדין מכל מקום קשה לי מאן פלג לרבא לעשות לפנים משורת הדין להפסיד לאנשי העיר שלא 
 דמצו מעכבי מדרבנן בעלמא הוא מפני תיקון העולםמדעתם ואיפשר דכיון שדינים הללו 

 
 עט  חושן משפט, "ת חתם סופר חלק השו( 29
 ...מדאורי' וגזל גמור הוא מן התורהפסיק השם הרביעי, יורד לאומנתו לכאורה נראה כל הנוגע בענין זה אסור ...
 

 ( שכירות פועלים ה)הרב מנחם צבי וידרמנחת צבי, ( 30
אבל ממדת חסידות ינו מן הדין ע דאפי' באופנים שמותר לאדם לפתוח חנות לחלק קליות או להוזיל וכו' הידו ז

 ואת אשת " (ו:יחזקאל יח)ועוד נאמר  "ולא עשה לרעהו רעה" (ג:תהלים פו)שנאמר שלא לירד לאומנות חבירו כלל 
 . שמותר לו מן הדיןופירשו חכמים זה שלא ירד לתוך אומנות חבירו אף באופן  "מאטרעהו לא 

  
 כא: בתראבבא  (31

א במקרי דרדקי דלא מצי מעכב, דאמר מר: )עזרא תיקן להן לישראל שיהו מושיבין אמר רב יוסף: ומודי רב הונ
 קנאת סופרים תרבה חכמה.סופר בצד סופר. וניחוש דילמא אתי לאיתרשולי. א״ל:( 
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 רמ"א על שולחן ערוך, חושן משפט קנו:ה (32
את דקנ בעיר אחר חכם תלמיד שיש פי על אף בידו למחות יכולין אינם לתורתו צריכין העיר בני דאם אומרים ויש

 .סופרים תרבה חכמה
 

 .אורחות צדיקים, שער יד "קנאה" (33
(: א כא בתרא בבא) לברכה זכרונם, רבותינו אמרו זו דרך ועל. היום״ כל ה׳ ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא ״אל

 כןִּ  אעשה אני גם ־ היום כל זה דלומ: ויאמר בלבו קנאה יתפוש, שלומד אדם יראה כי. חכמה תרבה סופרים קנאת
 

 רמב"ם, הלכות מכירה יח:ד (34
 להרבות כדי שבשוק משער ופוחת, אצלו לבא להרגילן כדי ולשפחות לתינוקות ואגוזים קליות לחלק לחנוני ומותר...

 ...עליו לעכב יכולין השוק בני ואין, ממנו במקיפין

 
 רכח:יחשולחן ערוך, חושן משפט  (35

 שיקנו כדי מהשער יותר בזול למכור יכול וכן, ממנו שיקנו להרגילם כדי לתינוקות ואגוזים קליות לחלק ילחנונ מותר
 ., ואין בני השוק יכולים לעכב עליוממנו

 
 לח :שו"ת אגרות משה חושן משפט א( 36
רחוק והנה עתה שנבטל כבר ביהכ"נ שיסדו במקום הקרוב והולכין להתפלל בישיבה דברוקלין דהוא מקום ...

בקביעות מנין והוא גם מקום שמתפללין שם מתחלה, אם הוא רחוק כל כך שלא נחשב בגבולו שבשביל קביעותם לא 
 ...ימשכו שעוד אנשים שהיו הולכין להתפלל בביהכ"נ של הרבי ילכו לשם ליכא איסור השגת גבול

 
  שו"ת תשובות והנהגות א:תת( 37

 בירו אם יש בזה משום השגת גבול שאלה הפותח חנות או מסעדה סמוך לחנות לח
ה ורק ללכת ולפתות אנשים שלא יקנו בחנות חבירו אלא רק דמסעדה אף שיש כבר שם מסע וכל יכול לפתוח ...

כך הוא דרך מסחר ואין בזה שום עולה רק לפתות אנשים באופן ישיר שלא ילכו ...דבחנותו מוחין בידו וגוערין בו 
מבואר  ועוד ...בל להודיע על פתיחת חנות או מסעדה חדשים אין בזה שום חששלחנות שרגילים בו אינו ראוי א

 ...בתשובות הרמ"א סימן ט' שמותר לפתוח חנות מול חבירו אם מוכר מחירים סבירים ולא ברי 
 

 ( שכירות פועלים ה)הרב מנחם צבי וידרמנחת צבי, ( 38
מוכרת אותם מצרכים אע"פ שעל ידי כך יתכן ויעברו ול כל אדם לפתוח חנות מול חנות תבירו שכנמצאנו למדים שי

ל בעהקונים שקנו עד עכשיו בחנות הראשונה לקנות בחנות השניה והטעם לכך הינו כמבואר שם ברש"י שיכול 
החנות השניה לומר לראשון כיון שאנו עושה את החנות כתוך הרשות השייכת לי א"כ מי שרוצה יכול להמשיך 

רא ואין שום דבר שמחייב אותו כגלל שנפתחה עוד חנות לעזוב את החנות הראשונה לקנות בחנות שלך כדמעיק
בפתיחת חנות נוספת דהרי יתכן והקונים ימשיכו  א"כ אין כאן כל מעשה של ברי היזקאולקנות בחנות השניה 

השני דבר נמצא שאין כמעשה של בעל החנות השניה לסוגרה...  לקנות גם להבא בחנות הראשונה ואז ממילא יצטרך
והוא הדין שמותר לבעל החנות השניה גם להפחית במחירי לפיכך אי אפשר לעכב בעדו  שהינו בגדר של ברי היזקא

המוצרים שהוא מוכר כל זמן שאם ימכור כמחירים אלו גם בעל החנות הראשונה עדיין ישאר לו רווח שיוכל לפרנס 
ן בגלל שהפחתת את המחירים גרמת בכך שכל הקונים דנמצא שע"י כך לא יוכל לטעון הראשובזה את אנשי ביתו 

וישאר יבואו לקנות אצלך מכיון שיטען לו השני גם אתה יכול להפחית את המוצרים באותו שיעור שאני עשיתי 
  ...עדיין גם לך רווח הגון ממכירתם לפרנסתך

שר לאסור עליו מכיון שלא כן נלע"ד שאם עשה שמעון מכירה חד פעמית במחירים מוזלים במיוחד ג"כ אי אפו וט
 ...תתבטל מחמתו אומנותו של ראובן 

 
 דרכי משפט )הרב אלעזר נידאם(, פרק עשירי( 39
ר בה אפי' בצד חנות חבירו שמוכר בה אותם חפצים או עובד בה אותה אומנות דם לפתוח חנות בעיר שדמותר לא א

ירו הדר שם יכול לעכב בבוי אחר מותר ואין חלפתוח דר במ ואע"פ שע"י זה מתמעטת פרנסת חבירו ואפי' אם הבא
, עליו ובמובן כל זה כשאין השכנים מעכבין עליו משום שמרבה עליהם נכנסין ויוצאין או שאין בידם לעכב משום זה

דין דתום משלשה צסון מבוי הגכ)בירו חממש פרנסת  טהבא לפתוח חנות באופן שעשויה למעויש אומרים רס"מ 
 נות כנגד צד חח שם חנות ובא שמעון אח"כ לפתוח תום פתסופו הסל ו וראובן הדר אצורק בצד אחד יכנסו ל

הרי  (לא יעברו תחלה לפני פתח שמעוןללכת אצל ראובן אם  םדרים מחוץ לאותו מבוי אינן יכוליהפתוח שהקונים ה
חנות ואין חבירו ויש אומרים דגם באופן זה מותר לפתוח ה ממש פרנסתו = טבירו יכול לעכב עליו משום שימעח

 סתו. ק לגמרי פרנסלעכב עליו כל שאינו פויכול 
  

 לח :שו"ת אגרות משה חושן משפט א( 40
בדבר הרבי שתבע מאלו שהתפללו אצלו מיום שקנה ביהכ"נ שלו קרוב לשלש שנים ואח"כ יסדו בגבולו ביהכ"נ אחר 

ע"י זה אשר אי אפשר למכרו בלא הפסד גדול אשר ע"י זה השיגו גבולו וקפחו פרנסתו וגם הוזל שיוי ביהכ"נ שלו 
 ...מאד
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והם השיבו כי לא היה אפשר להם להתפלל בביהכ"נ של רב זה, מצד שינוים בנוסח ובניגון התפלה אשר הוא בלבול ...
גדול להמתפללים שלא הורגלו בזה, וגם מצד שדרכו של הרב לקלל ולהפחיד ולבזות כמו שאירע איזה פעמים שזה 

וגם שאיזה מהתפללים שם זלזלו את רבם הצדיק שא"א להם לסבול זה ולכן היה להם הרשות להפרד קשה לסבול, 
 ולקבוע ביהכ"נ אחר, ואומרים שלא עשו שום פעולה ולא בדברים להמשיך אנשים שילכו לביהכ"נ שלהם.

י שהרבה מאלו שע"י זה ודא הנכון לע"ד שלא היה רשות לא להם ולא לשום אדם ליסד ביהכ"נ אחר במקום הסמוך
שהיו הולכים אצלו כשלא היו מייסדים ביהכ"נ האחר ילכו לביהכ"נ האחר שיסדו דיש בזה איסור מהפך בחררה 

דבדבר שאין מקום לשניהם איכא איסור יורד לאומנות כמבואר בחת"ס חלק חו"מ סימן ס"א  ויורד לאומנות חברו
"ת סימן קנ"ו סק"ג. ואף שעדיין נשארו אצלו אנשים אף לבר מאתיה אף לר"ה בדר"י ב"ב דף כ"א והובא בפחברו 

הוא ודאי שמתפללים שם כיון שהוקטן המנין כל כך עד שאין לו כדי חייו והוזל ע"י זה ביהכ"נ שלו בהרבה מאד 
. ומפורש כן ברש"י ב"מ דף ע"א ד"ה יורד דאף רק למעט מזונותיו של חברו אסור בדין יורד קפוח הפרנסה שאסור

ופשוט שכדי חייו מיקרי כדרך ההוצאה לאנשים בינונים ו משום דלמעט מכדי חייו הוא כפסוק לגמרי. לאומנות חבר
וראיה מכדי חייו שהתירו להלוות לנכרים בריבית שהכוונה לכל ההוצאה לא רק למזונות לבד ממדרגתו בחשיבות, 

 .. .יין ישאר לו למזונות מצומצמיןאף שעדוכן הוא באיסור יורד לחייו שהוא בממעט לו שלא יהיה לו כדי הוצאתו 
 

  ב:משו"ת אגרות משה חושן משפט ( 41
רבנים שהוחזקו להיות משגיחים בבית מטבחיים ואנשי השגחה אחרת מנסים ע"י כפיה והוצאת ש"ר =שם רע= 

 להעבירם.
תנו הנה היו אצלי הרבנים הגאונים אשר הם ממונים מכמה שנים לרבנים המכשירים בבתי המטבחיים במדינ

בקובלנא כי אנשים מאיזה השגחה אחרת מוציאים לעז שלא כדין, ואין מניחין להמקומות שתחת ידם מליקח בשר 
מבתי המטבחיים שתחת השגחתם, כדי להכריח הבעלים שיכנסו תחת ההשגחה האחרת. והרי דבר פשוט וברור 

בדברים שנקנו שהוא גזל ממש  שאיכא איסור השגת גבול אף בדברים שלא קנו ממש אלא בהבטחה וכדומה וכ"ש
שלכן אני אומר שיהיה בזה איסור השגת גבול ולטותא  ...וענין הרב במקום שנותן השגחה הוא קנין למשרה ההיא

 .דהקרא על איזה רב מאיזה מקום לבא למקום זה וליסד מנין חדש
 

  שו"ת תשובות והנהגות א:תת( 42
 ם יש בזה משום השגת גבול שאלה הפותח חנות או מסעדה סמוך לחנות לחבירו א

מבואר בתשובות הרמ"א סימן ט' שמותר לפתוח חנות מול חבירו אם מוכר מחירים סבירים ולא ברי היזיקא  ועוד ...
ואפילו יבואו כל הלקוחות אל החנות החדשה ועזבו הישן עד שהראשון הוצרך לסגור אין עליו טענה אבל אם פותח 

היזק כגון שמוכר במחיר הקרן או במחירים מוזלים במיוחד עד שאי אפשר לשני החנות מתנהלת באופן שבודאי גורם 
להתחרות עמו אסור אמנם נראה דהיינו דוקא אם מוזיל את מחירי כל המוצרים אבל אם מוזיל רק מספר מוצרים 

ל בכמה והשאר מוכר במחירים הרגילים כך שנשאר עוד מקום לפרנסה לשני אין איסור שכן דרך הסוחרים שזה מוזי
  ...מוצרים והשני מוזיל במוצרים אחרים ואין כאן ברי היזיקא וכ"כ במשאת בנימין סימן כ"ז ועוד

 
 ( שכירות פועלים ה)הרב מנחם צבי וידרמנחת צבי, ( 43

כגון אם החנות  גם במקום שאין בו מספיק לקוחות לצורך פרנסת שניהםולפיכך הדין הזה שהתבאר לעיל קיים 
בשכונה כקצה העיר או במושב מסויים שברור לכולם שלא יבואו ממקום אחר לקנות באותה הראשונה נמצאת 

חנות חוץ מהאנשים שגרים באותו המקום ואין בעשיית שתי חנויות לאותם מוצרים באותו מקום כדי הצורך 
שלמעשה לפרנסת שניהם בכל זאת מעיקר הדין כל זמן שאין שם תקנה אחרת שקיבלוה אנשי המושב כמעמד כולם 

מהראוי היה שיתקנו לכתחילה תקנה שתעכב על כל אחד מלפתוח חנות נוספת לאותם מוצרים כשאין מספיק 
כיון שאין במעשהו כל ברי לקוחות באותו מקום לצורך שניהם יכול כל אחד לפתוח חנות שניה לאותם המוצרים 

אולם אם  ...כאן ולהבא בחנות הראשונהמכי כל הקונים שקנו בחנות הראשונה יכולים להמשיך ולקנות גם  היזקא
לראשון דהיינו שבטוח שמחמת זה יבואו הקונים רק לחנותו אז נחשב השני  פעולה הגורמת נזק בטוחעשה השני 

אומנם למעשה בזמן הזה לכאורה יהיה מותר בנידון דהאביאסף לפתוח  ...מזיק ואסור לו מדין תורה לעשות כך 
 ...חנות בתחילת המבוי 

הו כל זה שייך אם נמצאים החנויות סמוכות אחת לשניה באותו איזור אולם אם הם נמצאים באיזורים ומי יג
שונים אז אע"פ שאפשר להזמין בזמן הזה ע"י הטלפון את הסחורה לבית הלקוח או שיסע ברכבו לשם אולם מכיון 

ה א"כ אין כאן ברי היזקא שהמציאות היא שהרבה אנשים מעדיפים לקנות דברים שהם בוחרים לעצמם וכיוצא בז
לראשון ואיננו יכול לאסור על השני למכור במחירים המוזלים הללו אע"פ שאח"כ התברר שרוב האנשים העדיפו 
לקנות אצל השני דלא גרע מפתיחת חנות מול חנות דשרי אע"פ דלבסוף התברר שרוב הקונים עברו לקנות בחנות 

 .תוהשניה ומחמת זה הוצרך הראשון לסגור את חנו
 

 ( שכירות פועלים ה:יז)הרב מנחם צבי וידרמנחת צבי, ( 44
כן כאשר פותחים גן ילדים פרטי סמוך לגן ילדים אחר או בית הבראה אחד סמוך או באותה העיר שנמצא בית ל יז

 ההבראה השני בנידון הזה מכיון שישנם שיקולים שונים לבנ"א שמעדיפים גן אחד על פני הגן השני התלויים באיזה
גן ישנו מבנה טוב יותר או משחקים רבים או בטיב הגננת והשרות והקניית החומר לילדים וכדומה לפיכך רשאים 

כיון דבנידון דנן לא רק המחיר הוא זה שקובע את הסיבה  בעלי גן אחד להוזיל מהמחיר אשר לוקחים בגן השני
כך שלפיכך נשקלים אז גם שאר היתרונות  ללכת לגן זה או אחר אולם כל זאת בתנאי שההפרש במחיר אינו רב כל

להעדיף גן אחד ע"פ השני משא"כ אם ההפרש במחיר הינו רב כגון שלבעלי הגן השני ישנה אפשרות לקבל תקציבים 
 ...מסויימים המאפשרים להם לפתוח גן במחיר מוזל במיוחד שאין באפשרותם של בעלי הגן הראשון לעשות זאת
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 ( שכירות פועלים הצבי וידר )הרב מנחםמנחת צבי, ( 45
לפי זה היה צריך להיות אסור לבעלי מוניות לקחת נוסעים שעומדים בתחנות האוטובוסים על מנת ליסוע  מ

באוטובוסים מכיון דנחשב כאילו בעלי האוטובוסים עשו מעשה שהינו עשיית התחנה במקום מסויים והודיעו שכל 
כן עומדים שם הנוסעים ומאחר והוי אומנותם של בעלי האוטובוסים  אלו שיחכו שם הם יקחו אותם ברכבם ועל דעת

א"כ דמי לדגים דיהבי סיירא אלא שלמעשה נלע"ד מאחר והמציאות בזמן הזה הינה שבעלי המוניות גם כן לוקחים 
אנשים מתחנות האוטובוסים וכן שכיח שהאנשים מחמת עצמם שעומדים בתחנה בכל זאת עוצרים מונית מחמת 

על דעת הכי כבר ה וכדומה לפיכך למעשמהרים לדרכם או שחוששים שאולי לא יעצרו האוטובוסים בתחנה שהינם מ
באים לכתחילה הנוסעים לתחנת האוטובוסים שיסעו או באוטובוסים או במוניות וכיו"ב א"כ אין הנוסעים נחשבים 

מעוניינים ליסוע או באוטובוסים בזמן הזה כדבר בטוח שכבר זכו בהם בעלי תחנות האוטובוסים אלא כדבר ספק ש
או במוניות ולפיכך לא דמי לדגים דיהבי סיירא אולם לפי זה יש מקום לאסור לקחת נוסעים מתוך התחנה המרכזית 

כל שכן שמותר לחבר או לקרוב משפחה ו ...של האוטובוסים שמשם אסור לבעלי המוניות נוסעים מחמת הערכאות
ירו ולא דמי ליורד לאומנות תבירו חב "ל עשיית חסד עםזלא אסרו חד בתחנה דוכיו"ב לקחת בחינם את קרובו שעומ

  ...שעושה היורד מעשה על מנת להרוויח לעצמו כמו 
 


