
מצוה לקיים דברי המת וצוואה )ב'(

כבר התבאר שמצוה לקיים דברי המת וכמה פרטי דין בזה1. 

לשון הציווי
םהפוסקי דנו האם המצווה חייב לומר דבריו בלשון ברור שמצווה לעשות כן, או די במשש

מעות דבריו2. 

יש שכתב שגם אם אמר בלשון שמשמעותו בקשה כגון שאמר 'תנתן', הוא בכלל צווי לקיים דבריו3, ויש שכתב שאם אמר לבניו 
בדרך צוואה ולא בלשון מתנה, חייבים הבנים לקיים דבריו גם מפני כיבוד אב4. 

אופן הציווי:
בפוסקים נאמרו כמה שיטות באיזה אופן מחייב הציווי לקיים את דברי המת.

הסוברים שצריך השלשה
יש שכתבו שהחיוב הוא אם המצווה הוציא הממון מרשותו ונתנו ביד שליש לשם מילוי 
ואפילו אם אמר  יקחנו,  הציווי לאחר מותו5, אבל אם הפקיד אצלו כפיקדון שאם יצטרך 
בשעת ההפקדה אם אצטרך אקחנו ממך ואם אמות תתן לפלוני לא מקרי השלשה לשם 
כך, ואינו חייב לקיים דבריו6, שעיקר המסירה היתה לצורך עצמו7, אבל יש שכתבו שאף 
להשיטה שצריך השלשה מ"מ המצווה היא אף אם המעות לא היו מושלשים מתחילה לשם 
כך8. ויש שחילקו בין בריא שציווה שהמעות צריכים להיות מופקדים לכך לבין שכיב מרע 

שצווה שחייבים לקיים דבריו אף אם לא הפקיד מתחילה לשם כך9. 

הסוברים שלא צריך השלשה
אבל יש שכתבו שדי במה שמצווה ליורשים לחייב ליתן10, ויש שכתב שדווקא אם ציווה 
11, וכן אם כתב להם צוואה שיקראו בחייו, אבל אם אמר שיש תבפניהם וקבלו עליהם לעשו

קראו את המכתב לאחר מותו לא חייבים לקיים דבריו12, וכן יש שפירש שדבריהם נאמרו רק בשכיב מרע שנתן רק מקצת נכסיו 
שהמקבל לא קנה שמ"מ חייב היורש ליתן לו מפני מצוה לקיים דברי המת, אבל בבריא שאמר חייבים ליתן רק אם השליש לשם 
כך13. ויש שכתבו שאפילו אם ציווה שלא בפניהם ושלא ברצונם מצוה על היורשים או מקבלי מתנותיו או שלוחיו לקיים דברי 

המת14. ויש שהעלה לדינא שכל שיש הוכחה ואומדנא שאינו כמהתל מצווה לקיים דברי המת15. 

בצוואה שנכתבה כדיניהם
על פי האמור יש שכתבו שצוואה שתקף בערכאות, דינו כהושלש שאומדנא דמוכח שאינו מתכוון להתל, ולכו"ע מצוה לקיים 
דברי המת, ובי"ד של ישראל כופים על כך16, אבל אם היורשים מתנגדים לקיום הצוואה, אסור לתבוע בערכאות את המגיע על 

פי דין בלי רשות בית דין17.

וכן אם כתב בצוואה שתקף בערכאות שכל נכסיו יהיו לאחר מותו לאשתו הרי זה גילוי דעת שהתכוון שתזכה בנכסים ולא 
למנות אותה לאפוטרופוס בלבד, וחייבים לתת לה כפי שציווה בעלה18. וכל זה אפילו לא ציווה ליורשיו וגם אם לא היה ידוע 

להם מה ציווה המוריש בצוואה, והוא נגד רצונם19.

צוואה לצדקה
הנשבע או נודר בחייו ליתן מעות או חפץ לפלוני ומת, פטורים היורשים ליתן ואין בזה משום מצוה לקיים דברי המת שכיוון 
'אמירה לגבוה  זכה העני או צדקה בחיי הנותן מדין  נחלקו הפוסקים אם  שמת בטלה שבועתו20. היה המקבל עני או צדקה 
כמסירתו להדיוט'21, ויש שחילקו בין נדר בחייו ליתן חפץ מסויים שזכה העני בחיי הנותן וחייבים היורשים לקיים צוואתו לבין 

התחייב ליתן סכום מעות שלא קנה העני, והיורשים פטורים22.

ציווה בסתם
הפקיד מעות ואמר לנפקד שאם ימות יעשה בהן המוטב, יתנו ליורשיו, והם קודמים אפילו להקדש שהרי זיכתה התורה שיקומו 

היורשים תחת מורישהם23.

8  ראב"ן במרדכי כתובות סי' רמ"ח הובא בדרכי משה סי' רנ"ב סק"ה, וכנה"ג הגב"י י"ט מרשב"א בשם רבינו יונה, וכן מוכח דעת הרבה 
ראשונים שהביאו שיטת ר"ת ולא כתבו דבעינן הושלש לשם כך.

ישבו  הכל 
וחיכו  בדממה 
של  פיו  למוצא 
השיעור.  מגיד 
לפני מספר שניות נזרקה לחלל שאלה טובה בנושא 

הנלמד, והרב המגיד אימץ את מוחו לישבה.

לפתע קול הפר את הדממה ---

הקק למרכז  בסמיכות   )Accident דרכים  ('תאונת 
ניות )Shopping Center( בשכונת הרימון' ---

אחד  עובדיה,  של   )Radio( הקשר  מכשיר  זה  היה 
המשתתפים הוותיקים בשיעורו של הרב דרשן. 

ששיעור זה, הוקם לפני למעלה מעשרים שנה ומת
כותיקין.  שחרית  תפילת  לפני  שעה  יום  בכל  קיים 
בכל  אשר  יהודים  כמנין  להם  מתאספים  זו,  בעת 

רע את  ומשביעים  לפרנסתם,  עמלים  היום  שמהלך 
בונם בדברי תורה.

גם עובדיה מיודענו ממשתפתי השיעור. קיץ וחורף 
לא ישבותו, אינו מחסר אף לא יום אחד מהשיעור. 

גומל חסדים אמיתי הוא עובדיה. נוסף לכל עיסוקיו 
בכל  'הצלה' שבעירו.  הוא באירגון  גם חבר  הרבים, 

'קריאה' )Call(, הוא מראשוני המטפלים. 

כמו  אותו  מוליכות  רגליו  עובדיה.  קפץ  עתה,  גם 
עקא,  דא  הנפשות...  הצלת  מלאכת  אל  מאיליהן 

שרכבו )Car( לא היה עמו. הוא הותירו בביתו...

הוא לחש ליושב לצידו, שמואל, אם יכול להשאיל 
לו את רכבו. שמואל הסכים בחפץ לב. לא בכל יום 
נקרית לפניו ההזדמנות להיות שותף במצוה נשגבה 

כזו.

כשמפתחות  הכנסת  בית  את  בריצה  עזב  עובדיה 
הרכב של שמואל בידו. הוא נכנס אל הרכב, הפעילו 
)Parking( כדי להגיע  והחל לצאת ממקום החניה 

אל מחוז חפצו, מרכז הקניות של שכונת הרימון.

כיון שמיהר עובדיה לעבודת הקודש, הוא פגע ברכב 
שמלפניו ביציאתו מהחניה...

שלא עת לחשות. עתה עליו למהר אל מלאכת ההצ
לה. כשיחזור יבדוק את הנזקים שעולל...

...
בשו"ת 'אגרות משה' )חושן משפט - חלק ב', סימן 
שלמה  רבי  הרה"ק  ידי  על  שנשאל  מה  מביא  ס"ג( 

מבאבוב זי"ע, וזה תוכן השאלה:

אירופה,  יהדות  על  הכורת  עלה  עת  הזעם,  בשנות 

נדר בחייו לתת 
סכום לישיבה, 

האם חייבים 
היורשים לקיים 

את דבריו.

דיני ירושה 
  )ט"ז(

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
משפטים | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה גליון ר"א. ]2[ כנה"ג רנ"ב הגב"י כ"ג מריב"ש סי' )כ"ז( ]ר"ז[ ומהר"א ששון סי' נ"ב, אבל בשדי חמד מערכת מ' כלל רי"ט ציין לחקרי לב חלק ב' חו"מ סי' מ"א שדייק 

מדברי הרשב"ם קל"ג ב' ד"ה במקלו, בהיפך מזה. ]3[ מהרש"ם ח"ב סי' רכ"ד אות ו'. ]4[ שו"ת רע"א קמא סי' ס"ח מובא בפתחי תשובה סי' רנ"ב ס"ק ג', ועיין במהרש"ם 

שם אות י"ג. ]5[ רנ"ב סעיף ב' ע"פ ר"ת בתוס' גיטין י"ג א' ד"ה והא, וברא"ש שם סי' ט"ו, ור"י בתוס' ב"ב קמ"ט א' ד"ה דקא. ובטעם הדבר דבעינן הושלש כתב שו"ת ריב"ש 

הצלה
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

תורה.  לדין  'הזמנה'  הדין  מבית  קבלתי 
בהזמנה לא הוזכר מהי מהות התביעה ועל 
מה היא באה. ברצוני להתכונן כיאות ולסדר 

את טענותי לפני הדיון בבית הדין.

גם  מה  התביעה?  למהות  בנוגע  הבהרה  הדין  מבית  לבקש  הזכות  לי  שמורה  האם  שאלה: 
שיתכן ואוכל להגיע לפשרה עם הצד שכנגד ולא נצטרך להזדקק לדינא ודיינא.

תשובה: בכל הזמנה לבית דין יש לציין את שם התובע, כדי שהנתבע יוכל לשים אל ליבו 
על מה תובעו ולראות אם יכול לפייסנו. ועוד, כדי שיוכל הנתבע להכין את עצמו להציג 
יש צורך לפרט  ונחלקו הפוסקים אם  )ריטב"א מועד קטן דף ט"ז ע"א(.  טענותיו כנדרש 

בהזמנה גם את עניינה של התביעה.

בית  לכתלי  מחוץ  דינו  בעל  עם  ונתן  שנשא  דין  בעל  כי  ע"א(  ל"א  דף  בתרא  )בבא  שנינו 
הדין, רשאי לשנות ולטעון בבית הדין טענות שלא העלן מקודם. אדם עשוי להסתיר את 
טענותיו מבעל דינו, כדי שלא יתן אל לבו הכיצד להשיב עליהן. ואפילו אם סותר בטענתו 
בבית הדין את מה שטען מקודם, אין בכך כלום. ובלבד שלא הודה באופן המחייבו מחוץ 
לבית הדין ]כגון שהודה לפני עדים ואמר 'אתם עדי'[, שאז אינו יכול לחזור בו מהודאתו 

)שלחן ערוך - חושן משפט, סימן פ' סעיף א' וש"ך שם סק"ד(.

יש מהפוסקים שלמדו מכך, שהנתבע אינו יכול להתנות את בואו לבית הדין רק אם התובע 
יפרוש בפניו את טענותיו )שו"ת באר שבע סימן נ"ד ושבות יעקב חלק א' סימן קמ"ג(. אך 
הש"ך )סימן י"א סק"א( פליג וסבירא ליה שהנתבע יכול לטעון שאם ידע מראש את מהות 

התביעה, שמא ישלם אותה ולא יצטרכו לבוא כלל בדין. 

אמנם, אף לשיטת הש"ך, אחר שהודיע התובע לנתבע את סך התביעה, שוב אין הנתבע 
יכול לבקש לדעת מהיכן מסתעף חוב זה ומה מהותו, כדי שלא ילמד לעצמו כיצד לשקר 
בגמרא  שנתבאר  מה  זו,  לשיטה  סק"א(.  י"ג  סימן  ותומים  )אורים  הדין  לבית  בתשובתו 
ראיה  אינו  הדין,  לבית  מחוץ   - מקודם  שטען  מה  את  הדין  בבית  לסתור  דין  בעל  שיכול 
צבי  חכם  )שו"ת  בחינם  הזמנה  זו  שאין  הנתבע  שידע  ללא  לדין  להזמינו  התובע  שיכול 

סימן קס"ט(.

למעשה, כתבו הפוסקים שאף שרשאי אדם להזמין את חבירו לדין ולא לבאר בהזמנה את 
שמהות התביעה, מכל מקום אם הנתבע מבקש לדעת את מהותה, בית הדין מתייחס לבק

שתו. בפרט, אם כרוכות הוצאות ממוניות בדיון בבית הדין )פתחי תשובה סימן י"א סק"ה 
ודברי גאונים כלל מ"ב סימן ה'(.

עיניו  להעלים  לנתבע  לו  אל  התביעה,  ענייני  פורטו  לא  בהזמנה  אם  אף  לדעת,  יש  זאת 
את  לדעת  שמבקש  מחמת  אם   - לדין  בואו  אי  סיבת  את  הדין  לבית  לענות  עליו  ממנה. 
ענייני התביעה או כל סיבה אחרת. שאם לא עשה כן, הפקרות היא ורשאי בית הדין אף 

לנדותו על כך )ערוך השלחן סימן י"א סעיף ב' מדברי הרמ"א שם סעיף א'(.

לוה הרה"ק מבאבוב חפצי ערך כדי לשלחם לאירופה להצלת נפשות מאחב"י.

בדעתו היה, שהקהל יעמוד לצידו ויפרע את ההלוואות הנ"ל שלא באו לגרמיה. אמנם, 

לבסוף נתבע הוא בעצמו לשלם את ההלוואות.

בשאלתו כתב, שאף שבדעתו לפרוע לפנים משורת הדין וממידת חסידות, אך מדינא 

פטור הוא )נפקא מינה, אם יוכל לבחור למי ישלם, שהרי אינו חייב מאומה מדינא. או 

שמא, משתעבד לנושים בנושיו מדין 'שעבודא דרבי נתן' ואכ"מ(.

דבריו הסתמכו על דברי רבה )בבא קמא דף קי"ז ע"ב(:

)שרדף ַאַחר מי שרדף ַאֵחר, להציל את הנרדף ההוא מיד  'רודף שהיה רודף אחר רודף 

רודפו( ושבר כלים, בין של נרדף בין של כל אדם אחר, פטור. ולא מן הדין )שמשורת הדין 

היה לנו לחייבו(. אלא, שאם אי אתה אומר כן, אין לך אדם שמציל את חבירו מן הרודף 

)שיירא פן יזיק בדרכו ויתחייב(.

וכך נפסק להלכה )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן ש"פ סעיף ג' וסימן שפ"ח סעיף ב'(.

ימנעו  שלא  כדי  זולתו,  בממון  אחרים  שמציל  מי  לפטור  היא  חכמים  שתקנת  לן  הרי 

אחרים  הצלת  לצורך  ממון  שלוה  למי  הדין  הוא  לכאורה,  ההצלה.  בשביל  מלהשתדל 

שיפטר מתקנת חכמים.

אך הגאון רבי משה פיינשטיין דעת אחרת היתה עמו. הוא ציטט מדברי הגמרא )בבא 

דוד לשאול את החכמים בעת מלחמתו עם הפלשתים האם  ע"ב( ששלח  ס'  דף  קמא 

שרשאי הוא לשרוף ולכלות גדישי שעורים של ישראל, שהיו הפלישתים מתחבאים בתו

כם.

)ואם הציל חייב לשלם, עיין בתוספות שם  אסור להציל עצמו בממון חבירו  ופסקו לו: 

ד"ה 'מהו'(, אבל אתה מלך אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו.

הרי שדוד רצה להציל אחרים בממון של חבירו וחייבוהו חכמים אלמלי שהיה מלך.

ואם ישאלך אדם מדברי הגמרא הנ"ל שפטרו חכמים את המציל משום תקנה, זה אינו. 

תקנת הְּפטֹור היא דוקא במקום שבעת מרוצתו פגע והזיק לדברים שעמדו בדרכו. אך 

ללכת לכתחילה ולשרוף את הגדישים משום תכסיסי מלחמה, בכזאת לא פטרוהו.

ומכאן, מסיק באגרות משה, הוא הדין למי שלוה למען הצלת נפשות, או גזל למטרה זו, 

שחייב לשלם ולא נאמרה בו התקנה הנ"ל.

שאמנם, מצאנו באחרונים שנקטו שתקנה זו תקיפה אף לגבי השואל לצורך הצלת נפ

שות. הוא הדין גם בלוה לצורך זה ופשוט.

בפני יהושע )בבא קמא דף ס' ע"ב( אכן תמה על דברי הגמרא שהוצרכו חכמים לפטור 

את דוד רק משום שמלך הוא וכו'. מדוע לא פטרוהו משום שנצרך לשרוף את הגדישים 

לצורך הצלת כל ישראל ודין הוא 'רודף שהיה רודף אחר רודף ושבר כלים, בין של נרדף 

בין של כל אדם אחר, פטור'?

ותירץ הפני יהושע דזיל בתר טעם הְּפטֹור, 'שאם אי אתה אומר כן, אין לך אדם שמציל 

את חבירו מן הרודף'. כיון שדוד אף הוא היה בכלל הסכנה בתוך כל שאר ישראל, בודאי 

)ובמציל עצמו לא תקנו  שלא היה נמנע מלהציל מחמת חיוב הממון שאף הוא בכלל 

ופשוט(.

בכלל  דוד  היה  אכן  אם  חבירו.  את  למציל  דוד  של  ממעשה  ראיה  שאין  לדבריו,  יוצא 

המציל את חבירו בלבד, היו מתקנים בו אף שלא הזיק מה שנקרה בדרכו ודלא כדברי 

האגרות משה.

)גם בנתיבות בסימן ע"ב סקי"ז ובסימן ש"מ סק"ו נקט כך, לפטור מאונסין את השואל 

לצורך הצלת נפשות אחרים. אמנם כתב שם בתוך דבריו 'דמשום שיש בו הצלת עצמו 

לא גרע' וזה דלא כדברי הפני יהושע שחייב במקום שיש גם הצלת עצמו. וצ"ע כיצד 

וכן כתב  הא,  דדוד שלא פטרוהו משום  דברי הגמרא בבבא קמא ממעשה  מיישב את 

להעיר על דברי הנתיבות במנחת פתים בסימן ש"מ.

ועיין עוד במשובב בסימן ע"ב שכתב לסתור את דברי הנתיבות כסברת האגרות משה.(

למעשה:

על הנזק שקרה לרכב של שמואל - שנוי הדבר במחלוקת הפוסקים אם שייך לפטור את 

עובדיה. לשיטת המשובב והאגרות משה דין שואל יש לו להתחייב באונסין.

על הנזק של הרכב האחר - לכולי עלמא פטור עובדיה )שבט הלוי - חלק ט', סימן רצ"ג 

ועיין גיליון כ"ט במדור 'קו ההלכה' שהובאו כל השיטות בקצירת האומ"ר(.

כיצד מזמנין?

המשך ההערות מפסקי דינים
סי' ר"ז דבדיבור לבד הוא כמהתל ומפליג בדברים, וע"ע שו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ סי' צ"ה ושו"ת מהרש"ם ח"ב סי' רכ"ד. ]6[ 

רמ"א שם. ]7[ דרכי משה ה' ע"פ מרדכי ב"ב סי' תקצ"ב, הובא בחי' רעק"א ונתיבות ס"ק ב'. וכתב במהר"י ווייל סי' קע"ז דהיינו 

שפירש כך ]שאם ירצה לחזור וליטלה יחזירו לו, אז לא נחשב השלשה לשם כך[ אבל בסתמא לא ]דהיינו שאם לא פירש 

שיוכל לחזור וליטלו, הגם שהדין הוא שיכול לחזור וליטלו מ"מ מיקרי השלשה לשם כך[, עיי"ש. ולפי זה נראה שאם לאחר 

שהשליש לשם צוואה חזר ואמר שאם ירצה בחייו יקחנו שבזה אין מצוה לקיים דבריו, וצ"ע. ]8[ ראב"ן במרדכי כתובות סי' 

רמ"ח הובא בדרכי משה סי' רנ"ב סק"ה, וכנה"ג הגב"י י"ט מרשב"א בשם רבינו יונה, וכן מוכח דעת הרבה ראשונים שהביאו 

שיטת ר"ת ולא כתבו דבעינן הושלש לשם כך. ]9[ שו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ סי' צ"ה )בסופו( ועע"ש שר"ת חזר בו וסובר שאי"צ 

להשליש מתחילה לשם כך )ובתוס' הרא"ש כתובות ס"ט ב' כתב להיפוך(. ]10[ ר"י בטור סי' ר"נ סעיף ל"ח ובשו"ע סעיף כ"ג 

בדיעה שניה, ושו"ת ריטב"א סי' ר"א הובא בב"י סי' רנ"ב ובסמ"ע רנ"ב ס"ק ח' וש"ך ס"ק ד' וז', והנתיבות ס"ק ב' ותמה על הש"ך 

הנ"ל שכתב שיטת הר"י בפשיטות הגם שבסי' ר"נ מובא כשני דיעות, ועיין בשו"ע הרב סי' א' סעיף ז' שסתם כדברי הסמ"ע 

והש"ך. ]11[ שו"ת ריטב"א סימן נ"ד הובא בב"י סוף סי' רנ"ב, ובנתיבות הנ"ל )וכן מבואר משו"ת רע"א מה"ק סי' ק"נ הובא 

בפת"ש שם ס"ק ג'( ועיין מהרש"ם שם אות ז' מהריטב"א כתובות ס"ט ב'. ]12[ רע"א הנ"ל ומובא במהרש"ם שם. ]13[ שו"ת 

ריב"ש סע' ר"ז הובא בשו"ת מהרש"ם שם אות ו'. ]14[ שו"ת מהרש"ם הנ"ל אות ז' ח', בביאור שיטת הרמב"ן ור"ן כתובות ס"ט. 

]15[ מהרש"ם שם אות ט', וע"ע בשו"ת מנחת ש"י סי' ע"ה. ]16[ ראה שו"ת אחיעזר חלק ג' סי' ל"ה וח"ד סי' ס"ו, שו"ת מנחת 

ש"י סי' ע"ה, שו"ת חשב האפוד ח"ב סי' ק"ו, ח"ג סי' כ"ה, אבל ראה קובץ תשובות ח"ג סי' רכ"ה ופתחי חושן ירושה פ"ד הע' 

פ"ה. ]17[ עיין סי' כ"ו. ]18[ שו"ת חשב האפוד ח"ג סי' ל"ב דאף שבאה"ע סי' ק"ז סעיף ח' נפסק דבכה"ג עשאה אפוטרופוס, 

הכותב צוואה שתקף בערכאות הוא גילוי דעת גמור וכתב סמוכין לזה מדברי תשובת הרא"ש שהביא הבית שמואל שם ס"ק 

ט"ו, עיי"ש. ]19[ דמה שכתב בשו"ת הריטב"א סי' נ"ד כשמצווה בפניהם צריכים שיקבלו עליהם, היינו מפני שבלי זה לא סומך 

דעתו שיקיימו רצונו, אבל בצוואה שתקף בדיניהם וודאי סמכה דעתו שיכופו אותם. ]20[ רמ"א רנ"ב סעיף ב'. ]21[ ראה פתחי 

תשובה שם ס"ק ב' משו"ת רע"א קמא קמ"ו שכ"כ גם בשו"ת הרמ"א סי' מ"ח שאלה ג' בעני ואזיל לשיטתו ביו"ד רנ"ח סעיף ז' 

דלא אמרינן אמל"ג בצדקה, והביא שו"ת אבקת רוכל מהב"י שסובר דאף בצדקה אמרינן אמל"ג, וחולק עליו, אבל רע"א הנ"ל 

שתמה ממשמעות הרמ"א בסי' רי"ב סעיף ז', עיי"ש, ובקצות סי' ר"צ ס"ק ג' כתב דאף בהתחייבות אמרינן אמל"ג וחייבים היור

שים, וראה פתחי תשובה סי' רי"ב ס"ק ט', מחנה אפרים צדקה סי' א', ושו"ת חתם סופר חו"מ סי' קי"ד וסי' קט"ו. ]22[ תומים 

סי' פ"ז ס"ק כ"א, נתיבות סי' ר"נ ס"ק ה', וראה רע"א הנ"ל סי' קמ"ו. ]23[ רמ"א שם, ובסי' רפ"ב סעיף א', וסמ"ע שם ס"ק ד'.


