
האיסור לשקול במשקל או למדוד במידה חסירה
או  חסרה  במידה  המקח  את  למדוד  במקח  לרמות  שאסור  נלמד  מפסוקים 

במשקל חסר, וכן לעשות ולהשהות מידה חסירה או משקל חסר1.

מחילה
הפוסקים דנו האם האיסור להשתמש במשקל או מידה חסרה הוא אפילו אם הלוקח מוחל, או אם נהגו להשתמש בהם, וכן 

אם השלטונות שמפקחים על המשקלות קבעו מה נחשב חריגה מדיוק המשקל. 

בתוספתא2 כתב על הפסוק מאזני צדק וגו', ש'לא יאמר לו מחול לי את הקרטוב הזה, שאין האמנת המידות תלוי בבריות, 
והמקום הוחל שמו עליהן'.

יש שפירשו, שאפילו אם מוחל לו אסור להחסיר מהמידה או המשקל3. ודייקו שהטעם בזה הוא שאם מבקש שימחול לו יש 
חשש שירמה אחרים, שיאמרו שמנהג המקום הוא לפחות או להותיר4. 

מנהג, דינא דמלכותא
ולפי האמור, במקום שנהגו כן מועילה המחילה בגלל המנהג והרי אין כאן חשש רמאות, 

לורק במקום שנהגו להקפיד אסור לבקש שימחול, ובדרך זה פירש מה שכתב הרמ"א שב
שבת ויום טוב מותר לחנווני לשקול או למדוד ללקוח בכלי המיוחד לכך, אם מחסר או 
מוסיף מעט5, מאחר שכולם רגילים בכך בשבת ויום טוב משום איסור מדידה, אין בזה 

משום גזל6.
וכן יש שכתב שהתורה לא קבעה מהי המידה המדויקת, וכל זה תלוי בהסכמת המדינה, 
הן בחומר שמשתמשים למשקלות שאם הסכימו לשקול באיזה משקל או למדוד באיזה 

מידה, הסכמתם קובעת אפילו חסירה ומותר לשקול בהם, וכן אם נהגו שלא לקנח את המידה או המשקל, מותר למכור כן7.

יש שכתב שאם הממשלה קבעה שמותר להחסיר מהמידה או משקל, ויש לזה רווח למלכות שגובים יותר למס, דינא מלכותא 
דינא, וכן אם התירו חכמים לעשות כן כגון לשנות מהמשקל ביו"ט8.

חיוב הכרעה
בגמרא9 דרשו מהפסוק 'אבן שלמה וצדק יהיה לך', 'צדק משלך ותן לו', שחייבים להוסיף על המקח שנמכר במשקל. ונראה 
שחיוב זה הוא על המוכר אבל אינו יוצא בדיינים, ואם המוכר לא הכריע לא רשאי הלוקח להוסיף אף משהו מעצמו10. וכתבו 

הפוסקים שדין זה לא נאמר במוכר לגוי11.

הוספה זו אפשרית בשני אופנים: בדרך 'הכרעה, שהמוכר מוסיף על המקח בשעה ששוקל, עד שצד המשקל במאזניים עולה 
כפי  הסחורה  על  מוסיף  מכן  בעין(, ולאחר  )עין  מאוזן  במשקל  המקח  את  שוקל  שמתחילה  'גירומין'  בדרך  טפח, או  שיעור 

השיעורים המבוארים בסוגיא.

השיעורים מהתורה או דרבנן
בגמרא נאמרו שיעורים הן ל'הכרעה' והן ל'גירומין', ונחלקו הראשונים האם השיעורים הם מדאורייתא, דהיינו הלכה למשה 

מסיני או עכ"פ שנמסר הדבר לחכמים, או שמהתורה די במשהו והשיעורים מדרבנן12. 

מחילה בהכרעה 
יש שלימד זכות מה שלא מקפידים על גירומין ע"פ מה שהעלה מהראשונים שמועילה מחילה על גירומין, שלכן במקום 
שנהגו שלא להכריע אינו חייב להוסיף על המשקל, ועוד כתב בביאור הדבר שעיקר הצווי הוא שלא יבואו לידי עיוות אבל 
סיים שירא שמים יקפיד להוסיף13, ונראה מדבריו שלפי ביאורו גם לא ביטל המצות עשה של 'צדק משלך ותן לו' שגם מצות 

עשה זו היא כדי שלא יבוא לידי עוות

ליש שעורר על המשקלות אלקטרוניות שמכוונים בדיוק רב וממילא מבטל מצוות הכרעה, ואולי גם אינו מדוייק היטב שמ
מילא יש לחוש לאיסור משקלות14. 

מתחילתה  כבר 
הא הנסיעה  לשל 

שלמה  הבין  רוכה 
שטעה בכך שהסכים לבצע אותה.

לפני כשבוע הוא קיבל שיחת טלפון מעברו השני של 
הקו  על  אירופה.  יבשת  ממדינות  מאחת  האוקיינוס, 

היה אבי משפחת כהן.

ב- בעוד מספר ימים אני מגיע יחד עם כל משפחתי לא
מריקה, לביקור משפחתי ולמנוחה. אני מבקש למצוא 
טבין  בשכר,  כמובן  למקום.  ממקום  אותנו  שיקח  נהג 

ותקילין.

שלמה הסביר למר כהן כי מוקדם מידי לדעת מה יהיה 
נכון יהיה שיעמדו שני הצדדים  בשבוע הבא. לדעתו, 

בקשר יום לפני הנסיעה המבוקשת.

- לא. אני רוצה להיות רגוע ולדעת שיש לי נהג. אשלם 
בך  נשתמש  לא  לבסוף  אם  גם  עבודה,  שעת  לפי  לך 

בחלק משעות אלו - הבטיח.

יהיה  ושלישי,   שני  שבימים  השניים,  בין  סוכם  וכך, 
שלמה הנהג של משפחת כהן למשך 14 שעות במשך 

היום. מחיר כל שעה $50.

עתה הם כבר אחזו מספר שעות לאחר שיצאו למחוז 
בפקק  עומדים  בעודם  סי.  די.  וואשינגטון  אל  חפצם, 
ולל לרטון  כהן  מר  החל  בדרך,  ענק   )Traffic )תנועה 

הפגין את אי שביעות רצונו.

כבידה  בה  שהתנועה  זו,  בדרך  לנסוע  בחרת  מדוע   -
אל  יציאתינו  לפני  לבדוק  עליך  היה  לאיטה.  ומנהלת 
הול  הדרך את מצב התנועה ולבחור בדרכים אחרות! -

כיח את שלמה.

- וכי מדוע נראה לך שלא בדקתי? מה, וכי לטעמך אני 
אוהב לעמוד בכביש בחוסר מעש?! - הצטדק שלמה.

- אתה? מה איכפת לך? אתה מקבל לפי שעת עבודה!

שמר  חש  הוא  להתרגז.  לא  כוחו  בכל  השתדל  שלמה 
כהן בהערתו דקרו במדקרות חרב. 

- ואולי להיפך? הרי בין כך עליך לשלם לי על ארבע 
למחוז  במהירות  אגיע  אם  סיכמנו.  כך  שעות.  עשרה 
חפצך ואחזירך, אוכל לפרוש למיטתי למנוחה בשכר... 

יחד  הישיבה  לי  תיחשב  שלמנוחה  הדעת  על  היעלה 
עמך ברכב??? - 'עקץ' את מר כהן.

וכאן הגיע תורו של מר כהן להיפגע. הוא התפרץ על 
- אין כל ערך  שלמה והחל מפליא בו את חיצי לשונו 
מעבר  פרוטה  לך  לשלם  חייב  איני  שבינינו!  לסיכום 
לשעות של עבודתך בפועל!!! וכי שמעת פעם שיש מי 

האם יש חשש 
להשתמש 
במאזניים 

אלקטרוניות

דיני משקלות ב'
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
אחרי-קדושים | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה גליון ר"י. ]2[ ב"ב פרק ה', ד'. ]3[ כן מדוייק מפירוש המגן אברהם על התוספתא , וכ"כ חזון יחזקאל על התוספתא שם. ]4[ מגן אברהם שם, 
וכן משמע ברשב"ם פ"ט א' ד"ה ואין גודשין ע"ש. וראה מנחת יצחק ושירי מנחה להגר"י שוודרון בן המהרש"ם על התוספתא שם שפירש שכל זה 
אם המידה עצמה היתה חסירה שעל זה מקפידה התורה, אבל אם המידה או המשקל מכוונים, והלוקח עומד ורואה שהמוכר מחסיר מהמקח מועילה 
המחילה ואף לפי זה מותר להחסיר מהמידה רק אם הלוקח רואה ומוחל בשעת המדידה אבל אסור למדוד על דעת שיבקש מהלוקח שימחול שהרי 
אסור לגנוב ע"מ להחזיר, ע"ש. ]5[ או"ח שכ"ג סעיף א'. ]6[ מרדכי ביצה סי' תרפ"ו הובא בב"י שם ובמג"א שם ס"ק ב', אבל ראה כרם שלמה )האס( סי' 

יושב בטל
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

ני מנחה,  תפילת  לפני  הסדר,  בבסוף 
בגשתי ליטול את הכובע ממקומו שה

את  לקח  דהוא  שמאן  גיליתי  נחתיו. 
הכובע שלי והותיר את הכובע שלו. האם מותר לי להשתמש בכובע של ההוא שהחליף ונטל את שלי?

תשובה: בהשקפה ראשונה זו הלכה מפורשת. נתחלפו לו כליו בבית האבל או בבית המשתה לא ישתמש 
בהם. וכישבוא בעל החפץ צריך ליתן החפץ לבעליו, אף על פי ששלו נאבד )חו"מ סי' קל"ו ס"ב(. ואפילו 
אם חבירו החליף ולקח תחילה את שלו ומשתמש בו, מכל מקום אסור להשתמש בשל ההוא. הרי זה 
כגוזל מן הגזלן ואסור לעשות דין לעצמו אלא על פי בי"ד )שו"ע הרב, גניבה ס"ל(. גם אם מתכוין להחזיר 
את כליו של ההוא לאחר שיסיים את השימוש, שואל שלא מדעת הוא והוי גזלן. לכאורה היה נראה שהוא 

הדין לניד"ד. ומצאנו בפוסקים שדנו להקל בכך מכמה פנים.

א. כתב בערוך השלחן )סי' קל"ו ס"ב(: המנהג במקומות הגדולים, מקום שרבים מתאספים שם, ומניחים 
המנעלים העליונים )גאלאשי"ן( בפרוזדור, ובצאתם יתחלפו של זה בזה. אין מקפידין בדבר ומשתמש כל 
אחד בשל חבירו עד שיתראו פנים ומחליפים את עצמם. ואין בזה חשש גזילה שכך נהגו )ועיין בכסה"ק(. 
יש שהוסיפו, שהוא הדין לגבי כובעים המתחלפים במקומות הומי אדם ומצוי שיתחלפו, שאין מקפידים 
)שבה"ל ח"ו סי' רל"ח ושו"ת אגר"מ או"ח ח"ה סי' ט'(. אך יש שסייגו את הדברים רק במקום שאכן ברור 

שכך המנהג שאין מקפידים על כך. ברוב המקומות אין זה כך )אמרי יעקב שם, ועוד(.

ב. היה מקום לבעל דין לטעון ולומר שבעל הכובע היה מתרצה בשימושו של זה אילו היה יודע מכך, 
מאחר ולקח לו את כובעו ורוצה לפצותו. אלא שלכאורה דינו כ'יאוש שלא מדעת' שאינו יאוש )חו"מ סי' 
רס"ב ס"ג. ועיין ש"ך סי' ר"ס סקכ"ו(, שכל זמן שלא נודע לבעלים ונתייאשו, אין זה נחשב יאוש אף אם 
ברור לנו שכשידעו - יתייאשו. ואכן כתבו התוספות )ב"מ כ"ב ע"א ד"ה 'מר'( שאסור לאכול מפירותיו של 
חבירו ללא שקיבל את הסכמתו בפירוש, ואף אם ידוע לו שכשיוודע לבעל הפירות יסכים לכך בחפץ לב.

הש"ך )סי' שנ"ח סק"א( נוקט שלא כדברי התוספות ומתיר. לדבריו, אין זה דומה לדין 'יאוש שלא מדעת'. 
באבידה, היאוש נכפה על הבעלים שלא מרצונם - על כן כל זמן שלא נתייאשו בפועל אין כאן יאוש. אך 
כל שידוע לן שהבעלים היו מסכימים מרצון, רשאי לאכול את פירותיהם )וראה אגודת אזוב ערך יאוש, 

ועונג יו"ט או"ח סי' ל"א(.

למעשה, נחלקו הפוסקים. יש שנקטו כשיטת הש"ך )נתיבות סי' ס"ו סקכ"ח, סי' קצ"ה סק"א ועוד(, ויש 
שפסקו כדברי התוספות )קצות סי' ר"ט סק"ה וסי' רס"ב. אלא שכתב שם שבמקום שיש ניחותא משום 
מצוה מותר להשתמש. ויש לדון בנידוננו אם שייך לקרותו מצוה, שרוצה לפצותו על גזילת כובעו. ועיין 

בכסה"ק(.

ובשו"ע הרב )מציאה ס"ד( כתב: שאפילו אם ברור לו שכשיודע לבעליו שהוא נטלה אזי ישמחו ויגילו 
מפני אהבתם אותו, אסור לו ליהנות בה בלא דעת הבעלים כו'. כיון שעכשיו אינו יודע מזה, הרי הוא נהנה 
באיסור. וצריך להזהיר לרבים שנכשלין בזה מחמת חסרון ידיעה. אמנם, הפוסקים כתבו בדעתו שזהו רק 
במקום שאוכל את של חבירו ומכלה את קרנו. אך שימוש גרידא מותר אם בטוח שיתרצו הבעלים בכך 

כשידעו )מנחת פתים סי' שנ"ח ס"ד. וראה קצות סי' רס"ב(.

לאשר על כן, כיון שקרוב לודאי שהבעלים לא יקפידו על שימושך. ואדרבה ישמחו לפצות אותך על עוג
מת הנפש שנגרמה לך בעטיים - שמותר להשתשמש בכובע )אמרי יעקב שם(. ואף שיש המפקפקים בכך 
מחשש שבני אדם מפונקים ושימוש של אחרים אינו לרוחם מחמת הזיעה וכו', מכל מקום שימוש לזמן 

מועט ועל מנת להחזיר נראה שיש לסמוך ולהתיר.

שמשלם על כלום???

...
במבט ראשון נראה היה לומר שיש צדק בדבריו של מר כהן. לא מבחינה מוסרית, 

אך שמא מהצד ההלכתי.

לבהקדם מה שכבר נידון כאן בעבר )גיליון קע"ז( אודות מי שביקש מחבירו שי
שתוק ולא ידבר אודות בית העומד למכירה. בשכר זאת, הבטיחו שישלם לו את 

שכרו.

סך  לו  ישלם  שתיקתו  שעבור  בהתחייבות  תוקף  יש  אם  לדון  יש  כתבנו:  וכך 
.$2,000

זו כדין ההתחייבות לשכר הפועל. כשם  דינה של התחייבות  שורש הדיון, האם 
בו  לחזור  יכול  אינו  ושוב  קנין  צריך  אינו  שכרו,  את  עמו  וקצץ  פועל  שהשוכר 
ולומר 'משטה הייתי בך' )אא"כ קצץ עמו והפריז הרבה מאד בשכרו(. הוא הדין 
לקוצץ שכר עבור הימנעות ואי עשיית פעולה מסויימת, שאינו יכול לחזור ולומר 

'משטה הייתי בך'.

אחד  שנתן  להתחייבות  תוקף  יש  האם  'מכרז',  לגבי  בזה  לדון  הרבו  והפוסקים 
המשתתפים לרעהו שישלם לו בעבור שימנע ולא ישתתף בו וכך המחיר לא יעלה 

)ונקרא בלשונם 'ָאּפְטֶרעט געלד'(.

מסקנת הרבה מהפוסקים שהתחייבות זו אין בה כל תוקף, שהרי נעשתה בלא כל 
קנין. ואינו דומה לשכירות פועלים שאינה צריכה קנין וכנ"ל, כיון שהפועל עושה 

מה בעבור שכרו.

אך כאשר שכרו בא על אי עשיה, נצרך שיהיה לכך קנין )עיין פת"ש סי' קע"ו סק"ד 
בשם תשובת 'בית דוד', כסה"ק סי' קפ"ה, חזו"א אה"ע סי' קמ"ח לדף נ"ב וקדמם 
במחנ"א שכירות סי' י"ח. ועיין עוד בערך ש"י חו"מ סי' רכ"ח סי"ח ואה"ע סי' צ"ג 

ס"ו(.

לאך יש מי מהפוסקים שנחלק עליהם ותמה: מה המקור ומנלן דיש לחלק בין מני
ונתחייב בה  גם השוכר להימנע מפעולה כשכירות פועלים תחשב  עה לעשיה? 

בלא קנין. 

לועוד הוסיף לחלוק דמכיון שמנהג הסוחרים כן הוא להתחייב בעבור המניעה מה
השתתפות במכרז, הרי שיש לזה תוקף משום 'סיטומתא' )מנחת פתים סי' קע"ו 

ס"ד(, ע"כ.

להרי לן פלוגתת הפוסקים על מי שסיכם עם חבירו שישלם לו על בטלתו ממלא
כה, אם יש לחייבו בכך כל זמן שלא נעשה על כך קנין.

בפשטות הוא הדין לנידון דידן. מר כהן אמר שישלם את שכרו של שלמה אף על 
השעות שבהן לא יעבוד לבסוף, ודינה של התחייבות זו כהנ"ל.

אחרות  מלאכות  לשלמה  הפסידו  אם  'גרמי',  משום  כהן  למר  לחייבו  שיש  ]ואף 
שדחאן ולא לקחן מחמת שסבור היה שמר כהן ישלם את שכרו על שעות אלו.

אלא, שמדין 'גרמי' ניתן היה לחייב את מר כהן רק אם בטוחים אנו שאכן שלמה 
הפסיד מחמת כן שנשכר אליו ולא לקח מלאכות אחרות. עיין במאמר הנ"ל בשם 

להמחנ"א. ועוד, שאם  באנו לחייבו מחמת 'גרמי', חייב היה שלמה לתור אחר מל
אכה אחרת בשעות אלו שבטל ממלאכתו. רק אם לא היה מוצא אחרת יכול היה 

לתבוע את מר כהן שהזיקו.[

אך בהעמיק נראה שאין לכל הנ"ל קשר לנידוננו מכמה פנים.

וכך כותב הגר"י בלויא בספרו 'פתחי חושן' )שכירות, פרק ח' הערה ג'(: נראה, שאף 
ממש  במניעה  דוקא  היינו  שכירות,  בכלל  אינה  פעולה  שמניעת  האומרים  לדעת 

כגון ההיא דשב בביתך. דלאו דוקא שב בביתך, אלא שלא יתעסק בכלום. 

אבל האומר לחבירו שב במקום פלוני ואל תעשה כלום, כיון שהוא קשור לישיבה 
במקום מסוים, הרי זה כמעשה ויש בו משום שכירות ]וראה שם שדן מכך גם לענין 
שכרם של אברכי כוללים שיש בו משום שכר שכיר ועוברים עליו גם משום 'בל 

תלין', ואכמ"ל בנושא רחב זה ועוד חזון למועד[.

14 שעות עבול  מה גם, שיש מקום לטעון ולומר שאף שקציצת שכרו נעשתה לפי
דה, מכל מקום אף אם יעבוד פחות שעות נחשב זה שכרו על אותן שעות שעבד 

בפועל. קציצה זו היא אף אם ימהר ויעבוד בפחות שעות.

: למעשה מר כהן חייב לשלם את שכרו של לשמה כפי שסוכם ביניהם. אף אם נתבב
בטל לבסוף, מכל מקום הרי היה 'פנוי' עבור מר כהן ומשפחתו בכל אותם הימים ולמ

לאכה תיחשב. וגם ששכרו לבסוף משתלם לפי קציצה זו, אך בא על עבודתו בפועל.

נתחלפו לו כליו - א'

המשך ההערות מפסקי דינים
רל"א סעיף א' שכתב שלשון התוספתא מורה שזה גזירת הכתוב למדוד יפה. ]7[ שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' ל', דזה 
בכלל המבואר ב"ב ח' ב' רשאין בני העיר לשנות המידות, )ויש להעיר דזה רק לשנות גודל המשקל אבל מנין שגם 
מותר לשנות הדיוק(, וכן הוכיח מהמג"א הנ"ל, ולכן פירש את התוספתא הנ"ל שאוסר כשעושה נגד המנהג ויש לחוש 
שממנו ילמדו, ועיין במשפט שלום רל"א במשמ"ש א' שהעיר עליו שלא ראה את פירוש המג"א על התוספתא, אכן 
לכאורה המג"א לשיטתו. ]8[ שו"ת מהרי"א )יהודה יעלה( חו"מ סי' רל"ג, וצ"ב הא איסור משקלות הוא בכלל גזילה 
ואין רשות למלכות להתיר גזילה, ואולי כוונתו שנעשה מזה מנהג, אבל לא משמע כן, עיי"ש. ]9[ בבא בתרא פ"ח ב'. 
]10[ ראה פתחי חושן פרק י"ד ס"ק כ"ד שלוקח ששוקל לעצמו לא יכריע רק ימחול בלב שם, ולא נראה כן מדברי 
הפוסקים. ]11[ מנחת חינוך )מצוה רנ"ט( דאף שמוזהר שלא לשקר במדות ומשקלות לגוי, זה מטעם גזילת וגניבת 
הגוי, אבל אינו חייב ליתן לו משלו, ועוד כתב דפשיטא שאף הגוי אינו חייב ליתן משלו לחבירו, ובשו"ת מהר"ם שיק 
הנ"ל כתב מטעם זה שישראל אינו חייב להוסיף לגוי דמי איכא מידי וכו'. ]12[ ראה בשו"ת מהר"ם שיק הנ"ל מדברי 
הרשב"ם ב"ב פ"ח ב' ד"ה אלא, מדוייק שמדאורייתא די להוסיף משהו, ויכול להוסיף אפילו לאחר ששוקל, ולפי זה כל 
השיעורים שנאמרו הן בהכרעה והן בשוקל עין בעין הם מדרבנן, אבל מהרמב"ם הל' גניבה פרק ח' הל' י"ב נראה שכל 
השיעורים הם דאורייתא, ובתוספות שם, ד"ה אחד, כתבו שמעשרה ליטרא והלאה החיוב להכריע הוא מהתורה אבל 
בפחות החיוב מדרבנן. וראה להלן הערה 14 בביאור המחלוקת. ]13[ ראה מהר"ם שיק שם, שזה דומה למה שכתב 
הבית יוסף )סימן תי"ז( משו"ת הרשב"א דאף שאסור מדינא דגמרא לעשות מחילות מתחת לרשות הרבים דגוזל את 
הרבים, אבל אם נהגו כן מותר דמחלו זה לזה ועשו את שאינו זוכה כזוכה, ומכל מקום מסיק שם דכל שיראת ד' נוגע 
14[ פתחי חושן אונאה פרק י"ד הערה כ"ב. ויש לעיין האם חיוב הכרעה הוא מצוות התול ]בלבו יכריע מעט, עיין שם. 

רה להוסיף על המשקל או שחייב להכריע משום שמא לא יצמצם )וראה במהר"ם שיק הנ"ל(, ונפק"מ באופן שבודאי 
יצמצם ואין חשש שמא יתן בפחות מהמשקל, וכמו במאזניים אלקטרונית, דזיל בתר טעמא, וי"ל לפי הרשב"ם והתוס' 
לעיל הערה 12 שמהתורה אין שיעור י"ל שחיוב הכרעה מפני שאינו יכול לצמצם וממילא כשאפשר לצמצם אין חיוב 
להכריע אבל לרמב"ם שהשיעורים מהתורה זהו החיוב של צדק משלך ותן לו חייב לתת משלו גם באופן שאפשר 
לצמצם חייב להכריע. ועי' לקח טוב להגר"י ענגיל כלל ח' שדן אי מצינו סייג בדאורייתא, ולכאו' יש להוכיח מכאן.


