
כללי הדין

האיסור
יאסור לרמות במקח למדוד את המקח במידה חסרה או במשקל חסר, וה

עושה כן עובר על הלאו דגזילה1 ועל מה שנאמר בתורה 'לא תעשו עוול במדה במשקל ובמשורה'2. 

לעשות ולהשהות
בגמרא למדו שאסור אפילו לעשות מידה חסירה או משקל חסר3, וכן שאסור להשהות בביתו מידה חסירה או משקל 
חסר שנאמר 'לא יהיה בכיסך אבן ואבן וכו'4, אפילו שלא משתמש בו5, ואפילו עשה ממנו עביט של מי רגלים, שמא 

יבוא מי שאינו יודע וישתמש בו6. ברם, אם לא נהוג כלל להשתמש במידה כזו, כגון 
שנהגו למדוד רק במידה רשומה מותר להחזיק בביתו מידה שאינו רשומה7. וכן יש 
שכתב שאם אינו עשוי למכור דרך מקח וממכר רק בביתו לדעת המשקל בקירוב 

לדעת אם קנה ביוקר, מותר8.

החיוב להיזהר בשמירת הדיוק
לא עושים משקל או מידה שעלול לטעות בו להחליף אותו במידה אחרת9 וכן לא 
עושים אותם מחומר שעשוי להשתנות10. אכן כשצריך לשקול דברים קטנים ויקרים 

בהכרח יש לעשות משקל כפי ערכם11.

יחייבים ליזהר שהמשקל והמידה לא יאבדו את הדיוק ולנקות אותם מדברים הנדב
קים, כפי הצורך12, וכן אסור לשים אותם במקום שעלולים לאבד הדיוק13, ויש שכתב 
שמשקלות קטנים ששוקלים זהב או כסף צריך לחפותם בעור14. וכן לוקח שיש עמו 

משקל או מידה, חייב לשמור אותם במקום שלא יאבדו את דיוקם15.

סוגי מקח ואישים
האיסור נאמר הן במקח מטלטלין והן קרקע16, הן בישראל והן בנכרי17, ויש ראשונים שכתבו שעובר אפילו בפחות 
משווה פרוטה18, ויש שכתב שאף השוקל או מודד לנכרי בפחות משוה פרוטה עובר על לאו וכמו שאסור להטעותו 

שנאמר וחישב עם קונהו19.

חיוב השבה
ילפי האמור נחלקו הפוסקים כשהחסיר בפחות משווה פרוטה האם חייב להחזיר אפילו לנכרי או פטור אפילו ליש

ראל20.

חומר הדין
אמרו חז"ל שקשה עונשן של מידות ומשקל יותר משל עריות שא"א למודד או לשוקל שקר לשוב בתשובה הגונה 

מפני שגזל את הרבים ואינו יודע למי יחזיר שאף שאמרו יעשה בהם צרכי רבים אין זו תשובה הגונה21.

פיקוח
חייבים בי"ד להעמיד ממונים לפקח על דיוק המשקלות ולקנוס ולהעניש את מי שנמצא אצלו מידה חסירה או משקל 
לציית  חייבים  השלטונות,  ביד  הוא  המשקלות  דיוק  על  והפיקוח  תקיפה23,  בי"ד  יד  שאין  שבזמנינו  נראה,  חסר22. 
להוראותיהם כי בזה דינא דמלכותא דינא, ורשאים לקנוס את העובר על דבריהם24, וכן יש שכתב שאם הם אוסרים 

להשתמש במשקל או מידה שלא אושר על ידם, אסור להשתמש בהם25. 

5  סי' רל"א סעיף ג'.
6  שם, ועיין ברשב"ם ב"ב פ"ט ב' ד"ה שישהה, שהאיסור מהתורה הוא רק אם עשה על דעת לשקול, וכ"כ המנ"ח תר"ב ב' בדעת הרמב"ם הנ"ל, אבל 
היראים ר"ס )רי"ח עם הפירוש תועפות רא"ם( מבואר שהאיסור דאורייתא, ועיי"ש בתועפות רא"ם ט"ו, ובאבן האזל על הרמב"ם הנ"ל העיר שגם בדברי הרמב"ם 

בסה"מ ל"ת רע"ב מוכח שהמשהה שלא ע"מ לרמות אסור מה"ת.
7  שם סעיף ג' כגירסת הראשונים ב"ב פ"ט ב', ועיין ברשב"ם שם ד"ה דמתרמי, וד"ה מהנדסי, ובדברי הב"ח רל"א סעיף ג'.  

8  כסף הקדשים שם.
9  שם סעיף ד'
10  שם סעיף י'.

11  ערוך השולחן סעיף ט'.
12  ראה סעיף ז'.

13  סעיף י"א .
14  רמ"א סעיף י', ועיין בערוך השולחן סעיף י' שבזמנינו הן חלקים מאד ואין נשחקות ולכן לא נוהגים כן,  וראה סמ"ע ס"ק ט"ו.

15  ע"פ הסמ"ע ס"ק י"ז בביאור החשש שלא יטמין במלח.
16  רמב"ם שם הל' ט' ע"פ ב"מ ס"א ב', ושו"ע שם סעיף י"ח.

17  רמב"ם ושו"ע שם, וביאר הסמ"ע שם ס"ק א' דשונה מאונאה שמותרת בגוי שנתמעט מ'עמיתך' וגם אומר לו 'פתח עיניך וראה' )דכן הוא גם בדיי
ניהם(, משא"כ במידה ומשקל שסומך על נאמנות הישראל. וכתב הרה"מ שם הל' ח' הואיל וזה בכלל גזילה האיסור הוא מהתורה, וכ"כ הב"ח שם ס"ק כ"ד בביאור 
הרמב"ם, אבל כתב שלפי הטור האיסור בגוי הוא מדרבנן, אכן בפתחי תשובה ס"ק א' כתב מהכנה"ג הגה"ט ט' מספר ארעא דרבנן מערכת א' אות פ' דאף לטור 

שהביא את הרמב"ם בסתמא מוכח שסובר שהאיסור דאורייתא. 
18  חינוך מצוה רנ"ח, יראים רי"ח, אבל במנחת סולת על החינוך שם כתב דבשיטה מקובצת כתב מתוספת הרא"ש שאינו עובר בפחות משו"פ, וכן 

הכריחו האחרונים מתוס' ב"ב פ"ט ב' ד"ה ובמשורה.
19  שו"ע הרב סי' ג' סעיף ב' כי תועבת וכו' כל עושה עוול, לרבות גוי.

20  בשו"ע הרב הנ"ל כתב שחייב אפילו בנכרי אבל בשו"ת מהרי"א )יהודה יעלה( ח"ב סי' רל"ג כתב שפטור אפילו בישראל. 
21  ראה שו"ע הרב שם סעיף ג' ע"פ ב"ב פ"ח ב' רשב"ם ותוס', ערוך השולחן סעיף י"ט.

חודש  ראש  ערב 
הת שדה  ־אייר, 

 )airport( עופה 
ע"ש קנדי - ניו יורק

רעש והמולה. שורה ארוכה של משפחות מאנ"ש על 
מטלטליהן וטפיהן עומדת בסך, נשרכת בתור ל'צ'ק 

אין'.

ב"ה, חוזר הוא לארץ  גם שמעון.  בין העומדים היה 
הקודש אל בית תלמודו, לאחר שעשה את ימי החג 

במחיצת הוריו ובני משפחתו.

יהתור התקדם מעט ושמעון דחף את חבילתו הכב
ידה. 'כבידה' אמרנו ולא בכדי. משקלה של חבילתו 

עלה בהרבה על המשקל המותר לנשיאה בנסיעה.

יאתמול, בעודו מסדר את חבילתו, ביקש ממנו שכי
נו של אביו שיקח עמו מספר חפצים, למוסרם לבנו 

הדר בארץ הקודש.

שמעון הסכים, והשכן סר לבית הורי שמעון למסור 
לו את החפצים.

והיא  שמעון  של  לחבילתו  כבוד  אחר  הוכנסו  אלה 
ביקש  כבד,  היה  שמשקלה  כיון  לשקילה.  הועברה 

שמעון מהשכן שיתן בידו סך $75. 

זה על עודף המשקל שיש  הן עתיד הוא לשלם סך 
בחבילתו, מחמת החפצים שזה עתה נוספו לה.

הקריאה:  נשמעה  בשרעפיו,  שקוע  שמעון  בעוד 
אל  והובילה  החבילה  את  דחף  שמעון  בתור'.  'הבא 

הדלפק.

הוא הניחה על המשקל וציפה לגערה...

ליבו למשקל העודף של  להפתעתו הפקיד לא שת 
החבילה. הוא הדפיס )printed( את כרטיס הנסיעה 
ופטרו לשלום תוך כדי שהוא  )Ticket( של שמעון 

שולח את החבילה הכבידה לדרכה...

עתה נותרו ביד שמעון $75... 

...
בדבר  שמעון  הרהר  למטוס,  לעליה  ממתין  בעודו 
שמא  או  בו,  זכה  האם  באמתחתו...  הנמצא  הכסף 

עליו להשיבו לאותו שכן?

הוא  כזו.  בשאלה  בעבר  נפגש  שכבר  עמד  בזכרונו 
אימץ את מוחו ונזכר.

האוטובוס  בתחנת  עמד  הוא  הזמנים'.  ב'ין  זה  היה 
סבתו,  את  לבקר  בדרכו  למונסי,  דרכו  את  העושה 

אם אביו.

השכן  זה  היה  בשמו.  קורא  מיהו  שמע  'שמעון---' 

טעה על ידי 
משקל או מידה 

בשווי פחות 
משווה פרוטה, 

האם חייב 
בהשבה.

דיני משקלות
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
תזריע-מצורע | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן
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מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ ראה טור רל"א סעיף א', וכתב הרמב"ם הל' גניבה פרק ז' הל' ח' שעובר בלאו ובפרישה שם ס"ק א' דהיינו שעובר על לאו דגזילה. ]2[ 

ויקרא י"ט, ל"ה, ורמב"ם שם הל' א', וסה"מ ל"ת רע"א. ]3[ ראה בב"מ ס"א ב' לפירוש רש"י שם ד"ה לאו דמשקלות, שדרשו לאו זה לחייב 

משעת עשייה, וראה מנחת חינוך רנ"ח אות ה' שדן האם לוקין על העשייה, וע"ע הערה 4. ]4[ דברים כ"ה, י"ג י"ד, ובגמרא ב"ב פ"ט ב' עיי"ש, 

ירמב"ם שם הל' ג' ובסה"מ ל"ת רע"ב, )שו"ע שם סעיף ג'(. אכן הרמב"ם לא הזכיר כלל האיסור משעת עשיה ומוכח שזה ענין אחד עם האי

סור להשהות, ובמנחת חינוך מצוה רנ"ח אות ד' תמה מהסוגיא ב"מ הנ"ל דמשמע שהעשייה ולהשהות שני ענינים, וכדמשמע פירוש רש"י 

הנ"ל. ]5[ סי' רל"א סעיף ג'. ]6[ שם, ועיין ברשב"ם ב"ב פ"ט ב' ד"ה שישהה, שהאיסור מהתורה הוא רק אם עשה על דעת לשקול, וכ"כ 

המנ"ח תר"ב ב' בדעת הרמב"ם הנ"ל, אבל היראים ר"ס )רי"ח עם הפירוש תועפות רא"ם( מבואר שהאיסור דאורייתא, ועיי"ש בתועפות 

שליח ומשלח

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

ההורים  אחד  אלי  פנה  ישיבה,  כמנהל  בתפקידי 
שנת  לסוף  עד  חובו  את  מראש  לפרוע  והציע 
הלימודים הנוכחית, תמורת הנחה של כמה מאות 

דולרים. בזכרוני שיש בכגון דא משום 'ריבית'.

שאלה: מה דינה של הצעה זו?

אינו  ריבית כאשר המלוה  נידון מאמרינו אודות מה שנחלקו הפוסקים אם שייך איסור  אין  תשובה: 
אישיות מסוימת, כגון חברות בע"מ )Corporation( ללא ערבות אישית )ראה שו"ת אגרות משה  - 
יורה דעה חלק ב' סימן ס"ג שמיקל בזה ונחלקו עליו בשו"ת מנחת שלמה חלק א' סימן כ"ח ובברית 
יהודה פרק ז'  סעיף כ"ו(. להלן נדון לגוף הענין, אם יש איסור ריבית בהוזלה תמורת הקדמת תשלומין.

ראשית, נבאר שמועה ישנה המונחת בזכרונך, אודות האיסור שיש בקביעת שני מחירים, זול למקדים 
ויקר למאחר. מתוך הדברים יתבאר החילוק שבין מקח וממכר לשכירות.

במכירה, היות וזמן התשלום הוא כאשר בא המקח ליד הקונה, הרי שתשלום לזמן מאוחר יותר, פירושו 
הלוואת המעות ללקוח. על כן אם ניכר שניאות המוכר לאחר את זמן התשלום עבור תוספת במחיר - 

הדבר אסור. לכן בכל אחד משלושת האופנים דלהלן אסור:

א( מפרש. דהיינו שהמוכר מציין במפורש - בכתב או בעל פה - שדחיית זמן הפירעון או חלוקתו 
לתשלומים היא עבור תוספת המחיר.

ב( שער קבוע. אם משלם יותר משערו הקבוע והקצוב של המקח, מוכח הדבר שהתוספת היא עבור 
ההמתנה ודחיית התשלום.

ג( תוספת גבוהה מידי. גם כאן מוכח שהיא באה עבור ההמתנה.

רק כאשר אין בתוספת אף אחד מהתנאים הנ"ל, מותר הדבר )שלחן ערוך - יורה דעה, סימן קע"ג סעיף 
כן קיבל את  ומחמת  זה הוא כאשר מוסיף הלקוח עבור איחור התשלום. אם משלם במזומן  כל  א'(. 
המחיר הזול, לית לן בה. מעולם לא היתה כאן הלואה, שכבר שילם על מקחו ונפטר )שם סעיף ג'(. אם 
כן, לאחר שנקבע מחיר המוצר, שוב אם הוזיל המוכר עבור תשלום במזומן אינו יכול לגבות המחיר 
יכול  המכר  קודם  ]אמנם,  המעות.  המתנת  עבור  במחיר  שמוסיף  בכך,  יש  ריבית  מהמאחרים.  הרגיל 
המוכר לומר שחוזר בו מהמחיר ואף אם ישלם במזומן ישלם את המחיר היקר )חוות דעת סימן קע"ג 

סק"ב ושו"ת אמרי יושר חלק ב' סימן קצ"ב(.[

על כן, בעל חנות מכולת העושה מבצע  וכותב שנותן מחיר זול לאלו המשלמים במזומן בלבד, אסור לו 
לגבות את המחיר הרגיל מאלו המשלמים לאחר זמן. המחיר האמיתי הוא מה שגובה בשעת המכר, ומה 

שגובה יותר מהקונים בהקפה הוא שכר המתנת מעותיו והוא ריבית.

כל הנ"ל הוא במקח וממכר. אך בשכירות, שאינה משתלמת אלא לבסוף - לאחר השלמת השכירות, 
הרי שכל זמן שעדיין לא כלתה ונגמרה השכירות, עדיין אין כאן כל הלואה. אם בא אחד לפרוע את חובו 
לפני הזמן שחייב, רשאי לתת לו מחיר זול עבור הקדמת המעות. גם אין כאן שום הלואה מצד השוכר, 
שהרי כבר החוב קיים אלא שעדיין לא הגיע זמן הפירעון )ראה ברית יהודה - פרק כ"ו הערה א' ודברי 

סופרים סימן קע"ו סעיף ל"ה(.  

אמנם, אם התנו שזמן הפירעון הוא בתחילת השכירות )או שכך המנהג בסתם, כשכירות בתים(, שוב 
אינו רשאי להוזיל את המחיר למי שמקדים ולהותירו על כנו להמאחרים, כבמקח וממכר וכנ"ל )יורה 

דעה סימן קע"ו סעיף ו'-ח'(. 

הנ"ל...

'שמא לא כיונתי היטב בתפילתי כשביקשתי להינצל 'מפגע רע'. מה כבר הוא רוצה 
ממני עכשיו?' 

כפי שכבר היטבתם להבין, מידתו של אותו שכן שבכל פעם שנפגשים בו, מוצא הוא 
מה לבקש...

 )Buttons( בדיוק אני מחפש מי שנוסע למונסי' שח השכן 'אני צריך מספר כפתורים'
־ל'טיש בעקיטשע' שלי. כאן בעירנו כבר אין בנמצא מדוגמא זו. שמועה שמעתי שה

50 סענט. קח חמשה דולרים  חייט במונסי עדיין מחזיק בזה. מחיר כל כפתור הוא 
וקנה לי עשרה כפתורים המתאימים לדגם 2342'. 

הוא  החייט.  אותו  של  מלאכתו  לבית  כל  ראשית  הוא  סר  למונסי,  שמעון  כשהגיע 
ביקש עשרה כפתורים עבור דגם 2342.

י'נראה לי שאלו העשרה כפתורים אחרונים שנותרו לי במלאי. איני תופר עוד מדוג
מא זו' הגיב החייט.

לאחר שמצא את מבוקשו, נתרצה החייט ומסר לו את הכפתורים בחינם.

'בין כך אין לי עוד חפץ בהם'.

'קו ההוראה', ושאל מה דינם של  בדרך לביתו, התקשר שמעון לבית ההוראה, אל 
חמשת הדולרים שנותרו בידו.

'תוכל לקחתם לעצמך' ענהו הרב המשיב.

'דון מינה ואוקי באתרן' הרהר שמעון 'הוא הדין לגבי 75 הדולרים שבידי כעת'.

שלא מרצונו, החל הוא לחוש חיבה אל אותו השכן. הוא מעשיר את קופתו הדלה 
במצלצלים...

...
היה השער קצוב וידוע, והוסיפו לשליח במנין או במשקל או במדה - כל שהוסיפו לו 
המוכרים הרי הוא של שניהם, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות )שלחן ערוך - 

חושן משפט, סימן קפ"ג סעיף ו'(.

כגון, שליח קיבל מהמשלח עשרה זהובים לצורך קניית עשרה תפוחים, שכך קצוב 
חולק  תפוחים,  עשר  אחד  לשליח  ונתן  המוכר  הוסיף  אם  שבשוק.  השער  וידוע 

השליח עם המשלח באותו תפוח נוסף.

טעם הדבר: או שאנו מסופקים למי נתכוין המוכר לתת את התפוח הנוסף. לבעל 
המעות, דהיינו המשלח, או שמא להשליח )שיטת רש"י - כתובות דף צ"ח ע"ב ד"ה 
'שיש'(. ואחרים פירשו בטעם הדבר שחולקים, כיון שלולי כספו של המשלח, שמעון 
השליח לא היה יכול להשיג זאת )שיטת הרי"ף וסייעתו שם בסוגיא. ועיין בגליון כ' 

במדור 'קו ההלכה' שביאר את הדברים באר היטב(.

אמנם, פשיטא שאם המוכר נתרצה ונתן לשליח הכל בחינם, הרי שזכה השליח בהכל. 

אין לנו להסתפק שמא נתרצה לתת זאת לבעל המעות - המשלח, שהרי לא קיבל 
המוכר מאומה מידו של המשלח. כמו כן, השליח לא קיבל את המתנה מחמת ממונו 

של המשלח, שכלל לא בא לידו של המוכר בסופו של דבר.

אשר על כן, פסק הרב המשיב לשמעון שיכול להותיר את המעות - שקיבל מהשכן 
עבור הכפתורים - בידו. שמעון זכה בכפתורים לעצמו, ומוכרם לשכן תמורת החמש 

דולר שמסר השכן לידו.

אלא, שכל הנ"ל אמור כאשר בא מאומה ליד השליח ומוסר הוא זאת למשלח. אזי 
שייך לומר, זכה השליח במה שבידו לעצמו ומוכר הוא זאת למשלח תמורת מעותיו.

פעולתו  את  עשה  והפועל  המשלח  עבור  פועל  לשכור  נשלח  כאשר  כן,  שאין  מה 
בחינם, שוב לא זכה השליח בכלום. אין השליח רשאי להחזיק לעצמו את המעות 

שבאו לידו מיד המשלח עבור פעולה זו.

למה הדבר דומה? לאותה ששנינו אודות שליח שקיבל לידיו מעות לפרוע את חובו 
של המשלח, לגוי. אם טעה הגוי בחשבונו ונותרו ממעות המשלח ביד השליח, חייב 

השליח להשיבם למשלח )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן קפ"ג סעיף ט'(.

השליח אינו יכול לטעון שזכה מיד הגוי במעות אלו. מעות אלו מעולם לא באו ליד 
הגוי ולא היו שלו כלל וכלל, הכיצד זכה בהם השליח?!

המעות של המשלח הן ונותרו ברשותו כיון שלא באו ליד הגוי.

למעשה: שמעון חייב להשיב את הכסף שקיבל מיד השכן עבור המשקל העודף של 
חפציו של השכן. אין כל דרך שבעולם שזכה בהם לעצמו, אלא של השכן היו מעולם 

וכך נותרו.

זריזין מקדימין

המשך ההערות מפסקי דינים

רא"ם ט"ו, ובאבן האזל על הרמב"ם הנ"ל העיר שגם בדברי הרמב"ם בסה"מ ל"ת רע"ב מוכח שהמשהה 

שלא ע"מ לרמות אסור מה"ת. ]7[ שם סעיף ג' כגירסת הראשונים ב"ב פ"ט ב', ועיין ברשב"ם שם ד"ה 

דמתרמי, וד"ה מהנדסי, ובדברי הב"ח רל"א סעיף ג'. ]8[ כסף הקדשים שם. ]9[ שם סעיף ד' ]10[ שם 

סעיף י'. ]11[ ערוך השולחן סעיף ט'. ]12[ ראה סעיף ז'. ]13[ סעיף י"א . ]14[ רמ"א סעיף י', ועיין בערוך 

השולחן סעיף י' שבזמנינו הן חלקים מאד ואין נשחקות ולכן לא נוהגים כן, וראה סמ"ע ס"ק ט"ו. ]15[ 

ע"פ הסמ"ע ס"ק י"ז בביאור החשש שלא יטמין במלח. ]16[ רמב"ם שם הל' ט' ע"פ ב"מ ס"א ב', ושו"ע 

17[ רמב"ם ושו"ע שם, וביאר הסמ"ע שם ס"ק א' דשונה מאונאה שמותרת בגוי שני ]שם סעיף י"ח. 

תמעט מ'עמיתך' וגם אומר לו 'פתח עיניך וראה' )דכן הוא גם בדיניהם(, משא"כ במידה ומשקל שסומך 

על נאמנות הישראל. וכתב הרה"מ שם הל' ח' הואיל וזה בכלל גזילה האיסור הוא מהתורה, וכ"כ הב"ח 

שם ס"ק כ"ד בביאור הרמב"ם, אבל כתב שלפי הטור האיסור בגוי הוא מדרבנן, אכן בפתחי תשובה 

ס"ק א' כתב מהכנה"ג הגה"ט ט' מספר ארעא דרבנן מערכת א' אות פ' דאף לטור שהביא את הרמב"ם 

בסתמא מוכח שסובר שהאיסור דאורייתא. ]18[ חינוך מצוה רנ"ח, יראים רי"ח, אבל במנחת סולת 

על החינוך שם כתב דבשיטה מקובצת כתב מתוספת הרא"ש שאינו עובר בפחות משו"פ, וכן הכריחו 

האחרונים מתוס' ב"ב פ"ט ב' ד"ה ובמשורה. ]19[ שו"ע הרב סי' ג' סעיף ב' כי תועבת וכו' כל עושה 

עוול, לרבות גוי. ]20[ בשו"ע הרב הנ"ל כתב שחייב אפילו בנכרי אבל בשו"ת מהרי"א )יהודה יעלה( 

ח"ב סי' רל"ג כתב שפטור אפילו בישראל. ]21[ ראה שו"ע הרב שם סעיף ג' ע"פ ב"ב פ"ח ב' רשב"ם 

ותוס', ערוך השולחן סעיף י"ט. ]22[ סי' רל"א סעיף ב', ואפילו ע"י הכאה. ]23[ ראה כסף הקדשים 

לסעיף ב'. ]24[ ראה סו"ס שס"ט דדינא דמלכותא דינא לתיקון המדינה. ]25[ ערוך השולחן סעיף ד'.


