
 דיני שכיב מרע ב'
גדרי קנין

בדבר שא"א להקנות
1, מ"מ אינו עדיף ממ�ת האע"פ השמ�נ� השכיב חלה בדיבור בלי מעהשה קנין, וגם חז"ל ההשוו לירוהש

נ� בריא להקנו� מה השאי אפהשר להקנו� במ�נ� בריא. לפיכך, אי אפהשר להקנו� דבר השאין בו ממהש במ�נ� השכיב מרע, והאומר כהשהוא 
השכיב מרע 'פלוני ידור לאחר מו�י בדירה זו', לא חל הקנין כי דיר� אדם הוא דבר השאין בו ממהש2.  

בדבר שאינו ברשותו
לכן, כמו השבריא אינו יכול להקנו� דבר השאינו ברהשו�ו, אף ההשכיב מרע לא יכול להקנו� דבר השלא בא לעולם או אינו ברהשו�ו בע� 
הציווי, ואע"פ השבא הדבר לרהשו�ו לפני השמ� הואיל ובא לרהשו�ו לאחר הציווי, לא מועיל הציווי השאמר לפני השבא הדבר לרהשו�ו, כגון 

השאמר השי�נו לפלוני בי� השהוא עומד לקנו�, אם בא הבי� לרהשו�ו רק לאחר הציווי, לא קנה המקבל3.

בקנין סיטומתא
דהיינו  סיטומ�א,  בקנין  ברהשו�ו  אינו  או  לעולם  השלא  דבר  להקנו�  המנהג  השאם  נראה  מאידך, 
המעהש או דיבור השנהגו הסוחרים לקנו� בו ,יכול ההשכיב מרע ל�� במ�נ� השכיב מרע מאחר השקת

נין זה מועיל בבריא4. לפיכך, חוזה ע�ידי )פיוטהשער"ס( השנמכר בהשוק אע"פ השזה דבר השלא לעולם, 
ומועיל קנינו גם בדיננו כקנין סיטומ�א, יכול גם ההשכיב מרע לי�ן במ�נ� השכ"מ. 

אבל מהשמעו� הפוסקים  כסיטומ�א5,  גם  מועיל  כן,  ונהגו  הואיל  מרע  השכיב  השמ�נ�  השכ�ב  יהש 
אינו כן6.

הלוואה ביד אחרים 
מלווה להוצאה ני�נה ואינה ברהשו�ו, ומ"מ ההשכיב מרע יכול להקנו� הלוואה השחייבים לו7, אם 

מפני השבריא יכול להקנו� הלוואה במעמד השלהש�ן או מפני השעהשו דברי השכיב מרע כירוהשה8. 

צוואה עם הלוואה לגוי
לדע� הרמ"א אי אפהשר ל�� הלוואה על גוי במ�נ� השכיב מרע, אפילו אם ההשכיב מרע מקנה למקבל א� המהשכון או א� ההשטר השל 

ההלוואה השלא סמך דע�ו השהגוי יפרע החוב9,  אבל יהש השכ�ב השבזמנינו יהש סמיכו� דע� אף על חוב השל גוי10. 

ויהש השביאר השמה השא"א ל�� א� הלוואה במ�נ� השכיב מרע הוא כי לא �יקנו השמ�נ� השכיב מרע יועיל בדבר השגם בבריא אין לו קנין, והרי 
יהש השסובר השלא �יקנו קנין מעמד השלהש�ן השיוכל להקנו� לחבירו הלוואה השהגוי חייב לו, אבל כ�ב השיכול להקנו� א� המהשכון השנ�ן 

הגוי11, ויהש השכ�ב השאם הקנה לבנו וודאי מועיל המ�נ� השכיב מרע12. 

לפי האמור, דנו האחרונים בצווא� השכיב מרע השחילק כל נכסיו וביניהם חובו� השל עכו"ם, האם הקנין קיים עכ"פ בהשאר הנכסים, השאם 
לא מועילה המ�נה בחובו� הגוי ��בטל כל הצוואה13.

לתת לאחר זמן
השכיב מרע השציווה ל�� לאנהשים מסוימים לאחר מו�ו אבל לא מיד אלא לזמן השקבע, כגון השאמר השי�נו לראובן לאחר השיינהשא לפלוני�, 
דבריו קיימים14, וכן אם הוא מינה אפוטרופוס השיחלק כל נכסיו לאחר מו�ו לאנהשים מסוימים כפי השציווה לו בחייו, דברי השכיב ככ�ובים 

וכמסורים, וזכו המקבלים15.

אפוטרופוס 
ברם, אם לא אמר לאפוטרופוס למי י�ן אלא אמר ידך כידי ועהשיי�ך כעהשיי�י ו�חלק כפי הש�רצה, נחלקו הפוסקים. יהש השכ�ב, השרק 
בלהשון מ�נה או ירוהשה השל המוריהש נאמר דברי השכיב מרע ככ�ובים ומסורים, אבל לא כהשממנה אפוטרופוס השיחלק כפי רצונו לאחר 
מי�ה, ולכן זכו היורהשים מיד בנכסים ואין לאפוטרופוס כלום16, ואפילו אמר המוריהש לבי"ד השיחלקו נכסיו כפי רצונם, זכו היורהשים ולא 
אומרים בזה 'מה כח בי"ד יפה'17, ויהש השכ�ב השכח האפוטרופוס כהשל המצווה וכמו השההשליטו על נכסיו ויכול לאחר מו� המוריהש לעהשר 

א� הפירו� השל הי�ומים, גם יכול לחלק הנכסים כפי השירצה מדין מ�נ� השכיב מרע18.

שכיב מרע כמיושב בדעתו
אין לחוהש השמא היה החולה אינו מיוהשב בדע�ו, ולכן אם כו�בים השטר צווא� השכיב מרע אין צריך לכ�וב השהיה מיוהשב בדע�ו19, ואם 

נהש��ק החולה השאינו יכול לדבר, בודקים או�ו כדרך השבודקים לכ�יב� גיטין האם ראוי לי�ן גט20.

19  רמ"א השם סעיף ו', ומה השכו�בים כן הוא להשופרי דהשטרא.
20  השו"ע השם, ראה פרטי הדין בהשו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ה'.

השוהשן פורים.

העיר  רחובו� 
ביהו תמלאים 

המבקהשים  דים 
מס�וב עדיין  רבים  הקודהש'.  על  מ'חול  תלהוסיף 

בים כהשעטר� לראהשם, בגדי ההשב�. 

כאילו  ההשונו�  החסידויו�  השל  המדרהש  בב�י 
השול א�  עורכים  האדמורי"ם  ההשיגרה.  תנעצרה 

השל  מיינה  מרעי�ם  עד�  א�  ומהשקים  חנו�יהם 
�ורה.

תגם העניך, מזכיר בי� ההוראה, חהשב ליטול לעצ
א�  בדק  הוא  המאומצ�.  מעבוד�ו  'חופהשה'  מו 
ה'לוח' ומצא השלא נקבע ליום זה השום 'דיון' בבי� 

הדין.

'כנראה השגם לא �היינה 'השאלו�' דחופו�...' הרהר 
הקדוהש.  היום  ההשרא�  �ח�  עדיין  'הכל  לעצמו 
יום השכל אחד מראה א� חיב�ו לרעהו... אף אחד 

אינו בהול על ממונו ביום כזה...'

רבו� מחהשבו� בלב איהש...

מכהשיר הטלפון השבכיסו רטט. על הקו היה מנהל 
מוסד חהשוב. 

- הכיצד ניתן 'לתפוס' את אחד הרבנים? - השאל  - 
יש לי סכסוך ממוני עם מאן דהוא ועלי לדעת את 

ההלכה בדחיפות...

- מה השאל�ך? - ה�עניין העניך.

מהעסקים  לאחד  התקשרתי  קודש  שבת  בערב   -
העורכים ומוכרים משלוחי מנות. ביקשתי שיערכו 
ולשולחם למספר  בעבורי חמשה עשר משלוחים 

מידידי המוסד.

־כיון שהזמן היה קצר והמלאכה היתה מרובה, הת
לעשות  יצליח  שלא  העסק  אותו  של  בעליו  נצל 

זאת לפני החג.

'אך אוכל לעשות זאת בשבילך מיד לאחר פורים' 
לאחר  יום  משלוחיהם  את  שולחים  'הרבה  הציע 
אף  ואולי  עליהם.  ששים  הנדיבים  כך  גם  מכן. 

יותר... לאחר שחמת היין שככה...'

המשלוחים  בעבור  מזומנים  לו  ושלחתי  הסכמתי 
- ממהשיך מנהל המוסד בסיפורו - אך עתה, לאחר 

־שעבר החג, שמתי אל ליבי שכל זה מיותר... אח
כלום  יקרה  לא  למוסד...  הגבוהה  העלות  את  סוך 

אם הנדיבים לא יקבלו ממני משלוח בכלל...

האם אפשר 
למנות במתנת 

שכיב מרע 
אפוטרופוס 

שיחלק הירושה 
כרצונו.

דיני ירושה 
  )י"ט(

הרב חיים קאהן שליט"א

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

גליון שבועי
כי �השא | �השע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ב"ב קמ"ט א', וראה גליון ר"ד הערה 13. ]2[ ב"ב קמ"ז ב', סי' רי"ב סעיף א', סי' רנ"ג סעיף כ"א. ]3[ אה"ע סי' ק"ח סעיף א' ע"פ ב"ב קכ"ח ב', ורהשב"ם 

חוזרני בי
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

ויורדים אל �וך  נוטים  ענפי האילן השבחצרי 
רהשו� הרבים.

הענפים  את  לקצוץ  חייב  אני  האם  שאלה: 
המפריעים לדרכם של העוברים ושבים? האם 

רשאים העוברים והשבים לקצוץ את הענפים המפריעים את דרכם?

תשובה: השנינו )בבא ב�רא דף כ"ז ע"ב(: אילן השענפיו נוטים לרהשו� הרבים, קוצץ עד לגובה 
השיהא גמל ורוכבו יכולים לעבור �ח�יו וכך נפסק להלכה )השלחן ערוך - חוהשן מהשפט, סימן 

קנ"ה סעיף כ"ז וסימן �י"ז סעיף ד'(.

והנה במאמרנו הקודם )גליון ר"ד( נ�באר לגבי אילן הנוטה ל�וך חצר חבירו, השרהשאי לקוצצו 
אם מזיקו. אמנם, אינו יכול לכפו� על בעל האילן לעהשו� זא�. לכאורה דון מינה ואוקי בא�רן 
דהוא הדין לאילן הנוטה ל�וך רהשו� הרבים. רהשאים בני רה"ר לקוצצו ואינם יכולים לכוף א� 

בעל האילן לעהשו� זא�.

אך בגמרא )בבא ב�רא דף ס' ע"א( מצאנו מעהשה לס�ור, לכאורה. רבי ינאי היה לו אילן השנטה 
מרהשו�ו לרהשו� הרבים. והנה באו לפניו בני רהשו� הרבים ו�בעו אדם אחר השגם לו היה אילן 
הנוטה ל�וך רהשו� הרבים, השיקצוץ ההוא א� אילנו המעכב א� דרך הרבים. כיון השההשגיח רבי 
ינאי וראה השנוף הנוטה ל�וך רה"ר מפריע, רצה קודם ל�קן בעצמו וביקהשם השיחזרו לה�דיין 

למחר�. בינ�יים, בלילה ההוא קצץ א� אילנו השלו השנטה ל�וך רהשו� הרבים. 

למחר� צוה רבי ינאי א� הנ�בע השיקוץ א� אילנו. להשאל� הנ�בע מה נהש�נה דינו מדינו השל 
רבי ינאי השגם אילנו נוטה ל�וך דרך הרבים, השלחו רבי ינאי השילך לבדוק א� אילנו. מפסק 

דינו ומה�נהגו�ו השל רבי ינאי נראה בעליל השסבר השעל בעל האילן מוטל לקוץ א� האילן.

ואף השאולי יכולים היינו ל�רץ השרבי ינאי אמר לבעל האילן לקוץ א� אילנו לא מחמ� השחייב 
בכך, אלא השכנראה בעל האילן יבכר לעהשו� זא� בעצמו. השאחרים יכולים לקוץ יו�ר מהנצרך 
ויזיקו א� אילנו. אך כל זא� לא ייהשב מדוע רבי ינאי קצץ א� נופו השלו עצמו, מאחר ואף אחד 
לא �בע ממנו השיעהשה זא�?! מוכח השסבר השעל בעל האילן למנוע מאילנו לנטו� ל�וך רה"ר.

י"ח(  ח' סעיף  יעקב סימן  ואמרי  י'  - חוהשן מהשפט, סימן  יעקב  )השו"� חלק�  יהש מהפוסקים 
השכ�בו כי למרו� השאין החובה מוטל� על בעל האילן השנופו נוטה לרהשו� אחר�, אך בנוטה 
ל�וך רהשו� הרבים השאני. ומצאנו השהחמירו בנזק השל רבים )עיין סימן קנ"ה סעיף כ"ב ובסמ"ע 
השם סקמ"ח(. הטעם לכך, כיון השאין מי השי�בע א� נזקיהם השל הרבים ואין מי השיטפל בהם. 
יהש השכ�בו השנחלקו בכך הראהשונים בהיזק השל רבים, אם מוטל על בעל האילן למנעו )עיין 
וכן  יו�ר.  סימן קנ"ה סעיף ל"ד( והביאו מדברי המאירי הש�למיד חכם השאני ועליו להחמיר 
כ�ב ברבינו יונה )בבא ב�רא דף כ"ו ע"א( השממד� חסידו� יהש להרחיק )מהשכן השלום - נזקי 

השכנים עמוד קס"ח(.

למעהשה, בודאי השלכ�חילה על בעל האילן לקוץ א� הענפים הנוטים לרהשו� הרבים ולחלק 
תמן הראהשונים מחויב בזה. ואם לא עהשה זא�, רהשאים בני רה"ר לקוץ בעצמם הענפים השמפ

ריעים.

רצה   - בך?  לחזור  יכול  השאינך  טוען  החנו�  ובעל   - להעניך...  הספיק  כבר  זה 
להיו� 'בטוח' השהבין א� אהשר לפניו.

- כן. הוא טוען שיקנה היום את המוצרים הנצרכים וישלח את המשלוחים עוד 

היום בלילה. 

אין ברשותו את המוצרים והוא רוצה לומר שכבר 'קניתי' ואיני יכול לחזור בי... 

השמעת פעם טענה משונה כזו?

- השמע�י כבר טענו� מהשונו� בהרבה... מה גם השטענ�ו לא כל כך 'מהשונה'... אך 
בין כך, אינך חפץ להשמוע א� חוו� דע�י, אלא א� אחד הרבנים. אחזור אליך 

עם �השובה בהקדם.

...
'דבר השבא  הלכה פסוקה היא )השלחן ערוך - חוהשן מהשפט, סימן ר"ט סעיף ה'( 
לעולם אלא השאינו ברהשו�ו, דינו כדבר השלא בא לעולם השלא קנה ויכול כל אחד 

מהם לחזור בו' )וכן בסימן רי"א סעיף א'(.

והקהשו הפוסקים מהנאמר בסעיף השלאחר מכן וזה להשון המחבר )השם סעיף ו'(:

'הפוסק על השער השבהשוק וקיבל דמים, ולא היה או�ו המין השפסק עליו ברהשו� 
המוכר, חייב לקנו� ולי�ן ללוקח מה השפסק. ואם חזר בו, מקבל מי שפרע'.

אמאי בסעיף ה' פסק השיכול כל אחד מהם לחזור בו, ואילו בסעיף ו' כ�ב השחייב 
לעמוד במקחו ואם לא כן מקבל 'מה השפרע'?

או�ו  א�  לקנו�  מצוי  כהשאין  מדובר  ה'  השבסעיף  �ירץ  סקכ"ג(  )השם  ובסמ"ע 
הדבר השעדיין אינו ברהשו�ו, אזי רהשאי לחזור בו ואינו מקבל על כך 'מי השפרע'.

מה השאין כן כהשמצוי לקנו� א� או�ו הדבר, אזי חייב לעמוד במקחו ובכך מיירי 
בסעיף ו'. אמנם, קנין גמור אין כאן כיון השמטלטלין אינם נקנין בכסף. וקניין כסף 

במטלטלין מועיל רק לענין 'מי השפרע' )סימן ר"ד סעיפים א' וד'(.

ברהשו�ו  השאינו  דבר  לענין  חילוק  השאין  ליה  וסבירא  נחלק  סקי"ג(  )השם  בהש"ך 
בין היכא השמצוי לקנו�ו להיכא דלא. והטעם בסעיף ו' השעובר ב'מי השפרע', כיון 

השבקל יו�ר יכול לה�חייב ב'מי השפרע'. 

להשיט�ו, בסעיף ה' לא נח� המחבר לענין 'מי השפרע', אלא רק בא לומר השעדיין 
לא קנה ויכול לחזור בו.

הפירו�  השעדיין  אף  השבהשוק,  השער  על  פסק  השאם  אלו,  דעו�  הש�י  לפי  מבואר 
אינם ברהשו�ו, מכל מקום עובר ב'מי השפרע' אם חוזר בו.

הכנ�  לצורך  הנצרכים  המצרכים  השהרי  להסמ"ע.  ואף  דידן,  לנידון  הדין  והוא 
מהשלוחי המנו�, מצויים הם בהשוק ויכול לקנו�ם בקל.

תי�ר על כן, באחרונים )בי� השלמה - חוהשן מהשפט, סימן פ"ה והובאו דבריו במ
נח� פ�ים סימן ר"ט סעיף ו'. וראה גם בהשו"� חלק� יואב - חוהשן מהשפט סימן 

כ"א( מצאנו השיהשבו א� הקוהשיא הנ"ל באופן אחר וכדלהלן.

בעבור  מעו�  השקיבל  כגון,  ברהשו�ו.  השאינו  דבר  הש'מוכר'  היכא  בין  לחלק  יהש 
אינו  והדבר  'למכור'  השרצה  כיון  כזה,  במקום  לחבירו.  ההשייכ�  מסוימ�  בהמה 

ברהשו�ו, אין כאן כלום ואף לא לענין 'מי השפרע'.

וזה המדובר בסעיף ה'. 

מה השאין כן, כאהשר אינו 'מוכר' דבר מסויים השאינו ברהשו�ו, אלא רק 'מ�חייב' 
להעמיד פירו� ממין מסויים.

תאזי אף השאין עדיין ברהשו�ו מפירו� אלו, מכל מקום ה�חייבו�ו במקומה עומ
ד� וחייב להעמיד פירו� כאלו.

אם ירצה לחזור בו מה�חייבו� זו, יקבל על כך 'מי השפרע' ככל קנין מטלטלין 
במעו�.

ועוד, השאם היה עוהשה קנין המועיל על ה�חייבו� זו, הרי השלא יכול היה לחזור 
בו לגמרי )עיין �השוב� הרהשב"א - חלק ג' סימן ס"ה(.

'לקנו�' במעו� השנמסרו  והוא הדין לנידון דידן. פהשיטא השאף אחד לא נ�כוין 
תלמוכר. אלא רק ה�חייב המוכר להעמיד א� המקח בהשביל מעו� אלו ויהש בח

זר� אחד הצדדים מהשום 'מי השפרע'.

למעשה:

מנהל המוסד אינו רשאי לחזור בו.

רשות לרבים

המשך ההערות מפסקי דינים

ד"ה בכנסים, ועיין בפ�חי �השובה רנ"ג ס"ק י"ט מהשו"� רע"א קמא סו"ס קמ"ו השמס�פק בזה ע"פ ה�וס' גיטין 
ראיה  אין  וא"כ  דבהשלב"ל,  להקנו�  אדם  כוונ�  השאין  ק"ח  דסי'  הא  ביאר  צ'  סי'  ובמהדו"�  בהשכ"מ,  ד"ה  ב'  י"ד 
מהשם, וצ"ע. ]4[ דעל מה השנהוג למכור בעלמא מדין סיטומ�א מהני דברי השכ"מ כמו דמהני על השאר קנינים, 
זה לסוברים השסיטומ�א מהני  וכל  פה.  גרע ממעמד השלהש�ן הש�יקנו על מלווה על  דאף אם הקנין דרבנן לא 
בדיבור, וכן נראה מסקנ� האחרונים. ]5[ ערך הש"י סי' רל"ה סעיף א' דלכן מהני אף במקום איסור, עיי"הש, ועפ"ז 
חידהש דבאחריך לפלוני אם הראהשון נ�ן במ�נ� השכיב מרע אע"פ השאינו מועיל במ�נ� השכיב מרע כיון השמ�נ� 
אך   ]6[ סיטומ�א.  מצד  קנינו  מועיל  מ"מ  ד'(,  סעיף  רמ"ח  א',  קל"ז  ב"ב  )ראה  מי�ה  לאחר  רק  חל  מרע  השכיב 

תיהש לדון בדברי הערך הש"י הנ"ל השהרי לא �יקנו חז"ל השדברי השכ"מ יועילו לאחר מי�ה ואיך יועיל מדין סיטו
מ�א, ובהשו"� אחיעזר ח"ג סי' ל"ד אכן כ�ב דלא מהני סיטומ�א לאחר מי�ה דליכא קנין השטר לאחר מי�ה. 
]7[ רנ"ג סעיף כ' ע"פ ב"ב קמ"ח א'. ]8[ ראה ב"ב השם. ]9[ רמ"א השם, ע"פ המרדכי ב"ב �רי"א השהס�פק אפילו 
בהשטר ומהשכון, וכפי ביאורו בד"מ השלא סמכה דע�ו השל הנו�ן, והע�יקו הסמ"ע ס"ק מ"ה, ומסקנ� הרמ"א דאף 
במהשכון והשטר לא מהני. ]10[ השו"� ברי� אברהם חו"מ סי' כ"ח. ]11[ ב"ח השם ע"פ השיט� ר"� ב�וס' גיטין י"ג 
ב' והובא בהשו"ע קכ"ו סעיף כ"ב בהשם יהש מי השחולק, ולזה נראה השהסכים ההש"ך ס"ק ל"א, ועיין בהגהו� רע"א, 
ובהשו"� ח�ם סופר סי' ק"נ. ]12[ ראה בפ�חי �השובה ס"ק י"ז מהשו"� עבוד� הגרהשוני סי' י"א, וע"ע השמסכים 
לפירוהש הב"י במרדכי דלכן ההשמיטו, אבל למעהשה העלה השאין לזוז מהכרע� הרמ"א. ]13[ ראה בפ�חי �השובה 
השם מהשו"� עבוד� הגרהשוני הנ"ל, ונודע ביהודה �ניינא סי' מ"ה, ומהשמע הכרע� הפ"� למסקנא דמהני, ולפי 
המבואר לעיל דאם מהני כסיטומ�א מועיל אף במ�נ� השכיב מרע מס�בר השאם החיסרון במכיר� השטרו� דלא 
לפי  אך  מרע,  השכיב  במ�נ�  ה"ה  וממילא  סיטומ�א  מדין  מהני  מ"מ  הב"ח(  )כדברי  גוי  על  מעמ"הש  קנין  �יקנו 
 ]14[ לסיטומ�א.  דע�  בגמירו�  גם  חסר  השממילא  י"ל  הנו�ן  השל  דע�  הסמיכו�  דחסר  מהשה  והדרכי  הסמ"ע 
, ב"י סי' רמ"ח מחו' ז' מהשו"� הרהשב"א ח"ג סי' קכ"ה. ]15[ מרדכי ב"ב פרק ח' סי' �"ר.  רמ"א סי' ר"נ סעיף א' 
]16[ מרדכי השם מרבינו גרהשום, ודעה ראהשונה ברמ"א השם. ועיין בלבוהש סעיף א' )ועד"ז הערוך ההשולחן סעיף ב'( 

תהשהוסיף השאם לא חילק בעצמו מוכח השאינו חוהשהש כ"כ, ועיין סמ"ע ס"ק ד'. וראה במנח� פ�ים לסעיף א' השמד
ברי המרדכי מהשמע השזה אפילו אם ציווה המוריהש השיחלק לאנהשים מיוחדים כהשירצה. ]17[ מרדכי השם, ובערוך 
ההשולחן הנ"ל. ]18[ מרדכי השם בהשם הרהשב"ם, ודעה השניה ברמ"א הנ"ל, ועיין גר"א השם ס"ק ד'. ]19[ רמ"א השם 
סעיף ו', ומה השכו�בים כן הוא להשופרי דהשטרא. ]20[ השו"ע השם, ראה פרטי הדין בהשו"ע אה"ע סי' קכ"א סעיף ה'.


