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 הרב אורן דובדבני/תחרות עסקית במתן כשרות לאור ההלכה

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כא עמוד ב .1 

אמר רב הונא: האי בר מבואה דאוקי ריחיא, ואתא בר מבואה חבריה וקמוקי גביה, דינא הוא דמעכב עילויה, דא"ל: קא 
מסייע ליה: מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג; וכמה? אמר רבה בר רב הונא: עד  פסקת ליה לחיותי. לימא

פרסה! שאני דגים, דיהבי סייארא. א"ל רבינא לרבא: לימא, רב הונא דאמר כרבי יהודה; דתנן, רבי יהודה אומר: לא יחלק 
' תימא רבנן, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי חנוני קליות ואגוזין לתינוקות, מפני שמרגילן אצלו, וחכמים מתירין! אפי

אלא דאמר ליה: אנא קמפלגינא אמגוזי, את פלוג שיוסקי, אבל הכא אפילו רבנן מודו, דא"ל: קא פסקת ליה  -יהודה התם 
כול לחיותי. מיתיבי: עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו, ומרחץ בצד מרחצו של חבירו, ואינו יכול למחות בידו, מפני שי

לומר לו: אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי! תנאי היא; דתניא: כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן 
 לא חייט ולא בורסקי, ולא מלמד תינוקות, ולא אחד מבני בעלי אומניות, ולשכנו אינו כופיהו;

 
תרומת הדשן פסקים וכתבים  .5

 סימן קכח

מהודענא לכון הקבלה שיש ואי מטעם השגת גבול, 
בידי, שמעתי מפי הח"ר יונה במה"ר שלום הישיש 
קרובי, שאמר בשם אביו: אני ואבותי ישבנו בישיבה 
לדון להורות בנויא"שטט, אם היה בא אחר אצלי 
להיות מנהיג כמוני לא הייתי מעכב ע"י. .. 
וכשספרתי הדברים הללו למה"ר אנשי"ל מר"פורק, 

יר סג"ל אמר כה"ג: מי נתן אמר לי הזקן מה"ר מא
או הוריש לי הגבול שלא ישיגנו אחר עכ"ל הגדולים 

וכ"נ דכל מה דאסרו חכמים שלא ירד איש ז"ל. ...
לאומנות בידו להשיג גבולו ולהרחיק מהזיקו, היינו 
דווקא בכל מידי דאית ביה פיקוח פרנסות ומיעוט 
רווחין וחוסר מחייתו. אבל כה"ג דחד עביד שררותא 

ואידך קאתי למיעבד נמי שררותא דמתא  דמתא
כוותיה ואין בזה חסרון כיס, מאן לימא לן דאסור 
בכה"ג, דכל חד וחד בעי למזכי בשכר פרנסי ישראל 

ואי משום דיש פיקוח  שהוא שכר שאין לו שיעור....
פרנסה בדבר מחמת הפרס שתפול לכיס המנהיגים 
מגיטין וחליצה והשבעת נשים ושכר ברכת אירוסין 

כמה טצדקי /תחבולות/ על קיבול  ונשואין וכה"ג,
פרס זה אנו בושים ובטורח למצוא היתר לרובן, 
והאיך נחזיק אותו כולי האי להחשיבו פרנסה ומחיה 

 לבלתי ישיג אחר בהם.

 

  

הגהת הרמ"א שולחן ערוך  .4
יורה דעה הלכות תלמוד תורה 

 סימן רמה סעיף כב

הגה: רב היושב בעירו ולומד לרבים, יכול חכם 
אפילו מקפח קצת אחר לבא וללמוד גם כן שם, 

פרנסת הראשון, כגון שהקהל קבלו הראשון 
ונוטל פרס מהם על זה, אפילו  עליהם לרב

הכי יכול השני לבא לדור שם ולהחזיק רבנות 
, כמו הראשון, אם הוא גדול וראוי בכל דבר

לכך. )מהרי"ו סי' קנ"א ומהרא"י בפסקיו סימן 
קנ"ח /קכ"ח/ ע"ש תשו' הגדולים(. אבל אם בא 
חכם אכסנאי לעיר, אין לו לקפח שכר הרב 

ליטול השכר הדר שם לעשות חופות וקידושין ו
הבא מהם, הואיל והוא פרס הרב הדר שם; 
אבל מותר לעשות החופה ולתת השכר לרב 
הקבוע. וכן הותר לו לדון בין שני בעלי דינין 
שבעיר הבאים לפניו לדון, דלמא הרב שבעיר 

אבל אין לו להורות איסור אין ממוצע להם. 
, באתריה והיתר, או לדרוש לנהוג שררה

רש ק"ע ומהר"ד בתשובה דחבריה. )מהרי"ק שו
כ"ב(. ומי שהוחזק לרב בעיר, אפילו החזיק 
בעצמו באיזה שררה, אין להורידו מגדולתו אף 

פי שבא לשם אחר גדול ממנו )ריב"ש  על
סימן רע"א(. אפילו בנו ובן בנו לעולם 
קודמים לאחרים, כל זמן שממלאים מקום 
אבותיהם ביראה והם חכמים קצת. )רמב"ם 

כים(. ובמקום שיש מנהג פ"א מהלכות מל
לקבל רב על זמן קצוב, או שמנהג לבחור במי 
שירצו, הרשות בידם, )כל בו(. אבל כל שקבלו 
הקהל עליהם, וכל שכן אם עשו ברצון 
השררה, אין לשום גדול בעולם להשתרר עליו 

 ולהורידו )שם בריב"ש(.

 

פתחי תשובה יורה דעה  .3
 סימן רמה ס"ק יא

 -)יא( מקפח קצת פרנסת הראשון 
]עבה"ט ועיין בתשובת ח"ס סימן ר"ל 
דאין אלו הדברים נאמרים אלא בימיהם 
שלא קיבלו הרב כפועל אלא כל ת"ח 
הנהיג בני עירו כו' אבל בזה"ז שמקבלים 

בא לכאן וקוצבים רב ועוקר דירתו ו
שכירתו כפועל ובתוך הקצבה היא שכרו 
מחופות וגטין וכדומה א"כ הוא אינו 
נוטל פרס שלא כדין כלל אולי הקהלות 
פעלו און שהטילו פרנסת הרב על אלו 
היחידים ואין בושה כאן על נטילת פרס 
זה אם יטלנו בדרך כבוד וכבר זכה זה 
הרב בכל רווחי דעבידא דאתי בגבולו 

ר לשום אדם לקפח פרנסתו בזה ואסו
 והרי זה כגוזל ממש ע"ש באורך[:  

 
 מן קנובית יוסף חושן משפט סי .2

וכתב עוד הרא"ש )שם( וה"ר יוסף הלוי ז"ל )כא:( כתב ובלבד שמוכר בשער שאר חנונים 
אבל אי מוכר יותר בזול אין מעכבין עליו כיון שהוא טוב לבני העיר. והרמב"ן )כב. ד"ה 
זילו( ונמוקי יוסף )יא.( כתבו דעת ה"ר יוסף הלוי דכיון דלוקחים דההיא מתא ישראל 

וכרים לעכב מפני תועלתם כיון דמפסדי ללוקחים ישראל וכתב עליו נינהו לא מצי המ
הרמב"ן ז"ל ולא מחוור מדתנן )ב"מ ס.( ולא יפחות את השער ואף על גב דתנן עלה 
וחכמים אומרים זכור לטוב משום דקא מרווח תרעא. התם הוא בבני דההיא מתא 

יהו לית ליה עסק משום דאמר ליה איזיל את וזבין אבל אבני מתא אחריתי מעכב דא
 בהדיה דלאו בר מאתיה
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ערוך חושן משפט 
הלכות נזקי שכנים 

 סימן קנו סעיף ז

י"א הא דבני העיר יכולין למחות בבני עיר 
אחרת, היינו דוקא בדליכא פסידא ללקוחות, 

כשאר בני העיר וגם סחורתם אינה  שמוכרין
טובה יותר משל בני העיר, אבל אם נותנין 
יותר בזול, או שהיא  יותר טובה, שאז נהנין 
הלוקחין מהן, אין מוכרי הסחורות יכולים 

 למחות )הרא"ש וטור בשם הר"י הלוי(,

 

ביאור הגר"א על  .8
שולחן ערוך יורה 
דעה הלכות תלמוד 
תורה סימן רמה 

 סעיף כב

רובין לו[ אבל אין להורות כו'. כמ"ש )עי]
צ"ד ב' חולין נ"ג ב'( אתריה דשמואל הוה 

 ולא רצה רב להורות שם וכן כמה עובדי:

 

רש"י מסכת חולין דף  .9
 י עמוד ב

דכל יחיד  -עד אחד נאמן באיסורין 
ויחיד האמינתו תורה וזבחת מבקרך 
ומצאנך ]דברים י"ב[ ושחט את בן הבקר 
)ויקרא א( ואכלי כהנים על ידו ולא 
הזקיקו להעמיד עדים בדבר ולא הצריכה 
תורה עדים אלא לעונש ממון או מיתת 
בית דין ולעריות דגמרינן )גיטין צ( דבר 

 דבר מממון.

 

 שו"ת משיב דבר חלק ב סימן ח .10

ובזה הפרט גרוע עוד רב ושוחט משארי אומניות, שאין בהם הסכמת 
בעלי בתים כלל, ומי שירצה לבחור זה האומן אין לו שום קפידא 
ותרעומות על רעהו שרוצה באומן השני, משא"כ רב ושוחט דשייך בהם 
הסכמת בעה"ב לראות מי הוא ההגון לפני קהל ק', להיות נסמכים עליו 

רבה, מש"ה מי שרואה בחכמתו או ברצונו להיות באיסור והיתר ועוד ה
ה"ז מטיל פגם סומך על הוראת זה הרב או על כשרות זה השוחט דוקא, 

, ומקפיד על רעהו שאין בהוראת השני או בחזקת כשרות של שו"ב השני
והמחלוקת נמשל לאש...  ומזה באין לידי מחלוקת,דעתו נוטה לדעתו, 

ג גבול הקודם לו, ומשתדל ע"י קרוביו ומי גורם כ"ז, מי שהעיז לבא להשי
והנה אותו האיש אינו מחזיק  וכדומה למנות אותו לרב או שוחט,

במחלוקת לחוד, אלא עושה המחלוקת כדי להתחמם באש שלה, ועובר 
על לאו שבתורה ולא יהיה כקרח וכעדתו וגו', והכל עושה בשביל הנאת 

דרשע דחמס פסול פרנסה, ומיקרי רשע דחמס, וידוע בחו"מ )סי' לד( 
לעדות אפי' באיסור דרבנן, וא"כ הרב המשיג גבול פסול לעדות, ואיך 

 :אפשר לסמוך על הוראותיו, או על חזקת כשרות בשחיטה

 

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף סב  .11
 עמוד ב

אמר ליה אביי לרב יוסף: קיימא לן, משנת רבי אליעזר 
בן יעקב קב ונקי, ואמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה 

 -כרבי אליעזר בן יעקב. מהו לאורויי במקום רבו? 
בכותחא בעו מיניה מרב  אמר ליה: אפילו ביעתא

חסדא כל שני דרב הונא, ולא אורי. אמר ליה רב יעקב 
בר אבא לאביי: כגון מגלת תענית, דכתיבא ומנחא, 
מהו לאורויי באתריה דרביה? אמר ליה, הכי אמר רב 

 יוסף: אפילו ביעתא בכותחא

 

תוספות מסכת עירובין דף סב  .12
 עמוד ב

ואומר ר"י דווקא בדבר שנראה חידוש לשואל ואפילו 
א בכותחא ומגלת תענית בכי האי גוונא איירי ביעת

ולא נקטינהו אלא לאשמועינן דאפילו בהני 
שהתלמיד בעצמו יודע שאינו טועה אסור להורות 
אבל דבר שהשואל יודע שידוע מנהגו של דבר זה 
כגון נותן טעם לפגם וכיוצא בו דכשמורה לו היתר 
אין דומה לו דבר חידוש שרי ...כדאמרינן )חולין דף 
יז:( לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו 

 של חכם.

 

 ות משה יורה דעה חלק ב סימן מדשו"ת אגר .13

שהוא שררה אינו מצד חשיבות המלאכה, אלא דאם נשכר לעשות רצון 
המשכירו הוא פועל אף שהיא מלאכה חשובה ואם נשכר לעשות נגד רצון 
בעה"ב כהשגחה על המשקלות ומדות שבעה"ב היה אפשר רוצה שיכשיר לו 

בעה"ב הוא שררה על גם משקל ומדה החסרים והוא ממונה לפוסלם וליקחם מ
בעה"ב שבעה"ב מחוייב לעשות כמו שהמשגיח אומר. וכן הוא ממש ממונה 
להשגיח על הכשרות שמלאכתו הוא לעשות אף נגד רצון בעה"ב שלא להניח 

 לבעה"ב שיקנה דברים אסורים

 

 דרכי תשובה, יו"ד סימן סה, אות צד .14

וע"ע בשו"ת שואל ומשיב )תליתאה סי' כב(, שכתב דבק"ק לבוב יש חרם קדמונים על שחוטי חוץ, והגידו לו שגם הט"ז הסכים 

חוץ אסור כנבילה...שלפעמים מביאים ממקומות רחוקות, ונמצא שעבר ג' ימים טרם הודחו, ועוד שאר  לזה...והכריזו בציבור ששחוטי

מכשלות שמי יודע מי ומי הוא השוחט וכו', וגם יש בו משום בשר שנתעלם מן העין, עיי"ש. ועי' במנחת יוסף...שהעיד שעתה כבר דשו 

חשש מיגדר מילתא...וע"ע בחת"ס חו"מ ס"ס קיז וז"ל: הנה פשיטא לי אם בו רבנים וגאונים לאסור שלא יאכלו בשר משחוטי חוץ מ

יסכימו כל הקהילה לאסור שחוטי חוץ...הרי בשר חתיכא דאיסורא וגם הכלים אסורים...ומבואר מדבריו גם כן שאפילו לא מחשש 

 מכשול...רק לצורך הטאקסע...כל שהסכימו על זה כל בני הקהילה התקנה קיימת

 


