
 

 

  
 

 
 
 

 
 

  כליםלטבול  ןלשלוח קטאפשר האם 
כששולח קטן שיתן לגדול  ד.. כשהקטן מרתת מלשקרג. . באיסורים דרבנן ונאמנות ב.. ורייתאנאמנות קטן באיסורים דא א.

 .י"ג שנהנער בן  של נאמנותה. . שיעשה עבורו
  רייתאקטן באיסורים דאו א. נאמנות

 .ז סע' ג()יו"ד סי' קכ הטשו"עדעד אחד נאמן באיסורים, ובידו לאסור ולהתיר. וכן פסקו  )נד:( ובגיטין )פז:(ביבמות מבואר 
והא  דרבנן.סור יוכ"ש בא באיסור תורה רואבל קטן אינו נאמן לאס כל זה נאמר על גדול,דשכתב  )סי' רמה( "שריבבויעויין 

 ריב"שה ביאר ,"אוכלין על ידיו טהרות ,לשמור את ידיו .קטן היודע לשמור אוכלין על גופו טהרות" )מב.( בסוכה שנינוד
נמצא לפי דבריו דקטן אף בדאו' היכן שבידו לתקן הדבר נאמן. וכן , ע"כ. נאמן לשמור על הטהרות שבידוכיון  שנאמן )שם(

סי' קכז ס"ק יו"ד ) והש"ך סי' תלז ס"ק ח(או"ח ) המ"א אם הוא דבר שאין בו טרחא. וכ"כ (הימנוהו רבנן)פסחים ד: ד"ה  בתוס'מבואר 

 אליבה דהריב"ש. לא(

)כי כגון להעיד על בהמה שהיא כשרה אינו נאמן, חזקת איסור דוקא היכן דאיכא לעולם דכתב  (שם)סוכה  הריטב"אאבל 

, אבל שמירת הטומאה דלאו סהדותא ממש הוא אלא אחזוקי טהרות בחזקת טהרה (עומדתבהמה בחייה בחזקת איסור 
 מהר"ן, ע"כ. ולפי דבריו יוצא דקטן אינו נאמן בדאו' נגד אתחזק אף כשבידו לתקן הדבר. וכן משמע מהימן ,דמעיקרא

 ,הוא שיודע לשמור מה שבידו 'בדאור הקטן אשר סומכין עליו גדשכתב ש)ח"ג סי' תקח(  "זברדב]ועי'  .)סוכה כ: ברי"ף ד"ה גמ'(
כשהגיע לעונה זו סומכין  ,שבא לאמו אומר פלוני לקח מה שבידיאו שאם בא אדם לקחת מה שבידו צועק או בוכה או מונע 

 של הקטן[. בשנים הדבר תלוי עליו לשמור מה שהוא בחזקתו ואין
פסק שקטן אינו נאמן על )סי' קכ סע' יד(  בשו"עולם כהריב"ש דקטן נאמן אף בדאו' בדבר שבידו. א )שם( הש"ךולמעשה דעת 

א מדאו'. ומבואר שאפי' בדבר שבידו אין יכי טבילת כלי מתכות ה )אות לו( והגר"א )ס"ק טז( הט"ז טבילת כלים. וביארו
)כלל עב  בחכ"א. ועי' )יו"ד סי' א אות מב( גר"זהדעת  . וכן)סי' קכז סע' ג( ברמ"אדאתחזק איסורא. וכן מבואר  הקטן נאמן היכן

 .שהביא שיטה זו בשם יש אומרים. אבל היכן שאין הקטן מעיד נגד אתחזק והדבר בידו נאמן אף בדאו' לכו"עאות טז( 
 .)ססי' קכז( שו"עבו )שם( ר"ןבכמבואר לעיל 

 באיסורים דרבנן ו. נאמנותב
בכל דבר שבידם לעשות. וכן מבואר  קטנים נאמניםכת' שש (הימנוהו רבנןד"ה  ד:) בתוס' 'עי באיסורים דרבנן. לענין נאמנותוו

כת' שאין לשלוח קטן להטביל ש)סי' רנז(  מהתרוה"דמוכח  וכן .אפילו להוציא דבר מחזקתו להתיר או לאסור )שם( בריב"ש
כי טבילת כלים  )שם( הט"ז . וביאר)סי' קכ  סע' יד( השו"עלא מהימנינן לקטנים עליה. וכן פסק  'כלים כי טבילת כלים דאו

 הוא מדאו'. ומשמע דאילו היתה טבילת כלים מדרבנן היו קטנים נאמנים אע"פ שהכלי )לפני טבילתו( בחזקת איסור קאי.

  אולם דעת רוב הפוסקים דלא כדבריו(. .יש לדחות ,אינו טבול משום חזקת איסורשאין בכלי דלקמן  תערוה"ש המובא)אלא דלפי דעת 
הנ"ל דקטן אין לו דין עד אחד, והיכן דאתחזק איסורא אינו נאמן כלל,  הריב"שע"פ  שכת' קכז סע' ג()סי'  ברמ"א אלא דעי'

אלא דלכאורה דבריו צ"ע, שהרי בריב"ש משמע שאף היכן  ת חמץ היינו כי לא אתחזק איסורא.ומה שנאמן על בדיק
א ומ"מ נאמן. וכן הקשו על הרמ"א שאתחזק איסורא נאמן כשהדבר בידו. וכן מוכח מהא דבדיקת חמץ דאתחזק אסור

 . )סי' תלז ס"ק ח( והמ"א )סי' קכז סס"ק לא( הש"ך

)סי' סט סתפק האם קטן נאמן בטבילת כלים שחיובם מדרבנן )כמו כלי זכוכית( והכריע מ )סי' תנא מ"ז סס"ק ו(הפמ"ג אולם 

)סי' קכ אות  הפת"שוהביאו . , ע"כאף במה שבידו ובדרבנן אינו נאמן כהרמ"א דקטן היכא דאיתחזק איסורא ש"ד סס"ק מב(

, )יו"ד סי' א אות מב( גר"זהים כהש"ך והמ"א, הלא המה סקופה רוב דעתאולם  .)שנה שניה מטות אות ט( הבן איש חי. וכן פסק יג(

נגד אתחזק.  נאמן אפי' דקטן, יח(-)סי' תלז ס"ק טז  והמ"ב להלןהמובא ן יצחק יבעל הע)יו"ד שם(  הרע"א, )כלל עב אות טז( החכ"א
 .ו אחריםאבל אינו נאמן להעיד שעש ,דוקא באמר שעשה בעצמודוכת'  פה"א ס"ק מב סיכום אות א(סי' סט ) היד יהודהוכן מסיק 

ולפ"ז יוצא דלדעת רוב הפוסקים קטן נאמן על מידי דרבנן כשבידו לעשותו, אפילו היכא דאתחזק איסורא. ועל כן נאמן 
)עי' בזה בגליון ר"ח(.  ינה מדרבנןם הפים במתכת או זכוכית, שחובת טבילתי זכוכית או כלי חרס מצוהוא על טבילת כל

  ט. בגליון ר"בס"ד בזה . והארכנו וכן פסק בעל העין יצחק המובא לקמן
 כשהקטן מרתת מלשקר. ג

שמא הוא בעצמו  ,לשחיטהעוף לגדול שיתן  קטן לשלוחכתב בשם המהר"ל מפראג דאין  )יו"ד סי' א אות ט( ב"חה והנה
איסור דאין לשלוח כלי מתכות לטבילה ע"י קטן דאין קטן נאמן בהנ"ל שמבואר מדבריו  התרוה"דהוכיח כן מו .נוישחט

והדבר ברור ע"פ עיקר  ,שחיטה דאין קטן נאמן עליה "שכ "כא ,סר מה שבא בתוכואו נואיכלי שאינו טבול ד ע"גוא 'דאו
ת לשחוט ולכן מחוייבין הגדולים לבטל המנהג הרע ושלא יוליכו העופו ,לומר גוי "צוא 'קטן נאמן באיסור דאו כה דאיןההל

 , ע"כ.כשריםהאלא ע"י בני ברית גדולים 
. וכן פסק סתמא דמלתא הנער הולך למקום ששלחוהודאמרינן  ,כתב דסמכינן אקטנים בכה"גי' תקח( ס)ח"ג ס רדב"זהאולם 

 . יצא לדחות דברי הב"ח תגר(הב"ח קרא ש סי' א ד"ה מה) בארוך מש"ך וכן .(חולין פ"א סי' כג יש"ש) המהרש"ל
קטן שיודע לאמן ידיו בשחיטה באחרים ש (ב"א ש"א דף ח.) תורת הביתהרשב"א בכתב ובאמת כבר נח' בזה הראשונים. דהנה 

כלומר מוסרין  ,בסוכה פרק לולב הגזול קטן היודע לשחוט אוכלין משחיטתו כדאמרינן ,עומדין על גביו שוחט לכתחילה
 , ע"כ. רב הונא והוא שגדול עומד על גביולו לכתחילה לשחוט ואמר 

, מיהו אפילו ביודע הלכות שחיטה צריך לאחרים רואין אותו שהדין נכון. על דבריו כתב( עמ' ח ע"א)בדק הבית הרא"ה בו
נהי דאם מסרו בידו דבר המותר וחזרו עליו ועדיין הוא בידו אם הוא קטן שיודע לשמור  ,לנו להעידשאלמלא כן אינו נאמן 

מה שבידו מחזיקין אותו שזהו שמסרנו לו, והכי מוכח בסוכה מההיא דאמרינן התם קטן היודע לשמור את ידיו אוכלין 
 ., ע"כשום דבר שצריך עדותעליו טהרות, אבל ודאי אינו נאמן לעדות ואין אדם רשאי לשלוח על ידו 

ששנינו הא דכ אלאדעד כאן לא אמרו חז"ל דקטנים אינם נאמנים  ויצא לדחות דברי (ב"א ש"א עמ' ט ע"א) במשמרת הביתו
בפרק האשה שנתארמלה אין נאמנין לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מספד היה לפלוני במקום הזה. ואמרינן עלה 

ון מדידת תחומין אחר כג "יאי נמי במעשה שנעשה ע .בגמרא מאי טעמא אפוקי ממונא הוא ואפוקי ממונא לא מפקינן
 ןכאינו נאמן. ו 'הא למאן דאמר דאו ,ומין דרבנןואמרינן טעמא דמהימן משום דתח ,שאמר עד כאן היינו באים בשבת

ואפשר שיקלו בכך מחמת  ,כבדיקת חמץ שצריך בדיקת חורין וסדקין ,כל שיש בו טורח ודקדוק "יע 'במה שנעשה אפי
ולפיכך אמרו דקטן שאמר בדקתי  ,ין מכניסין בזה חמץ ואין משתמשיןטרחן ומחמת שסומכין על אומד דעתן לומר א

הקטנים החריפים שלוקחים על ידיהם  אבל. היה נאמןהא אילו היה דבר תורה לא  ,נאמן משום דהימניה רבנן בדרבנן
. וזה נראה לי נכון ולא נשוי לכלהו דאין עשויין לקלקל לקנות ולהביא מן האיסור ולהניח את המותר ,בשר ויין שפיר דמי

. ואפילו להוציא ממון כל שאינו עדות גמורה אלא גלוי מלתא סומכין שאין זה מדרך עדות אלא חזקה היאישראל טועין 
על עדותן ומוציאין ממון על עדות שמעידין בגדלן מה שראו בקטנן, וכמו ששנינו ושיצאה בהינומה וראשה פרוע ואמרו 

 ., ע"כם דגלוי מלתא בעלמא הואטעמא בגמרא משו

 
 

 

האם מותר לקבל הלוואה  
 ים ולקובעה ע"פ  קלבש

 שער הדולר
אסור ללוות סאה בסאה  )סי' קס"ב ס"א(  השו"עכתב  א.

אפי' לא קצב לו זמן לפרעון, וכן כל דבר, חוץ ממטבע  
כסף היוצא בהוצאה, דשמא יתייקרו ונמצא שנותן  
יותר ממה שהלוהו. אם לא שיעשנו דמים שאם  
יתייקרו יתן לו אותם דמים. ואם לא עשהו דמים  
ונתייקרו, נותן לו הדמים שהיו שווין בשעת ההלואה.  

 ן לו הסאה שהלוהו.ואם הוזלו, נות
אפי' אין   ,אם יש לו מעט מאותו המין -ס"ב כתב בו

וה עליו כמה סאין לפרוע סאה ול ,המפתח בידו
בסאה. ואם אין לו כלום מאותו המין, יתן לו המלוה  
מעט מאותו המין או ילוה לו, ואח"כ ילוה לו כמה  

 סאין.
  ומבואר דהלואת מטבע במטבע מותרת. אולם הלואת
 סאה בסאה אסורה. אא"כ יש לו מעט מאותו המין.

ובהגדרת מטבע כסף היוצא בהוצאה, ביאר   ב.
דאזלינן בכל מקום אחר  )הל' ריבית סי' ע"ב(  החזו"א

המטבע שהסכימו עליו בני המדינה שם, והוא נחשב  
למטבע, ושאר מטבעות נחשבים לפירי. ואף אם יוזל  

ה הינו  או יוקר מטבע המדינה, הדין בחוקי התור
דהמטבע תחשב לקיץ והיוקר והזול יחשב להפירי. 
ואף אם באמת סיבת היוקר והזול  נעשה מצד  

 המטבע.
וא"כ בא"י השקל נחשב למטבע, ושאר מטבעות  

 נחשבים לפירי.
ידוע דמטבע של   -כתב )קמא סי' כ"ו(  מנחת שלמהוב ג.

מדינה אחרת חשובה במדינתנו כפירא, ואסור  
ם אין לו להלוה או לא יצא  להלוות דולר בדולר א

השער, משום דהוי כמו סאה בסאה דאסור. אולם יש  
לפקפק טובא אם יש בזה האיסור של סאה בסאה,  

ר ערך דמסתבר דדוקא אותם הזמנים אשר עיק
אמרינן דמטבע של   המטבע היה מפני המתכת רק אז

מדינה אחרת יש לה דין פירא, משא"כ בזמננו הרי אין  
של דולר אחד לשטר של מאה שום הבדל בין שטר 

דולר כי אם בגלל הסכום שכתוב על הנייר. ולכן הן  
אמנם נקטינן שגם בזמננו שטרי כסף הרי הם כמטבע  
שגופו ממון ולא שטרות. אבל מ"מ כיון שהנייר עצמו  
ודאי לאו כלום הוא, וכל הערך הוא אך ורק מפני  
שבארה"ב יש לשטר הזה חשיבות של מטבע, וכיון  

קיץ מותר ללוות דולר בדולר, למה יהיה  דהתם הוא
אסור בשאר המדינות, הרי בשאר המדינות לאו כלום  
הוא אי לאו משום דחשיב כסף באותה המדינה אשר 
שם הוא ממש מטבע דקיץ, וא"כ מסתבר דלכו"ע יש 
לומר בו דלגבי נפשיה ודאי טבעא הוי, הואיל והכל 

לו יודעים שלא לוה ממנו אלא דבר כזה שכל הערך ש
הוא רק באותה המדינה דחשיב שם כמטבע דקיץ.  

 וצ"ע.
הנה נטה לומר דבשטרות שבזמנינו ליכא משום סאה  

]ודלא   בסאה. וא"צ שיהיה לו מאותו המין בביתו
אף  דהא  ,אלא דלמעשה קשה לפסוק כןכהחזו"א[. 

הוא גופא הניח הדברים בצ"ע ולא כתב כן כהלכה  
 פסוקה.

יוצא )סי' קצ"ב ס"ק ד'( בט"ז  -]ובהוספות מכת"י כתב 
שדולר בדולר מותר כיון שיש לו מטלטלין ויכול  
למכור ולהשיג דולר. אך אולי רק באותה מטבע  
שיוצא באותה מדינה. אך צ"ע בטעם הדברים. ע"כ. 
הנה גם בזה סייג דבריו דאולי רק במטבע היוצא 

 באותה מדינה אמרינן כן[.   
ביאר  סי' ל"ז(  )יו"ד ח"ג אגרות משהוהנה בשו"ת  ד.

דבין הממשלה ובין סתם אינשי מתחשבין רק   דכיון
, גם בא"י הוא מטבע לגבי עצמו.  עם הדולר האמרקני

דאף שהוא נייר, מ"מ נעשה מטבע, מאחר שעל נייר  
ואף   זה שהוא חותם המדינה עושין כל המכירות.

ם בא"י יכולים להתנות שהם מלוים  ישמלוים היחיד
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קטן מומחה ויודע לאמן את ידיו לשחוט לא ישחוט לכתחלה בינו לבין עצמו ואם שחט ש 'כתש (יו"ד סי' א) בטור ויעויין 
נקט  דאמאי הקשה על דבריו)יו"ד סי' א ס"ק טו(  ט"זוה , ע"כ.ואם גדול עומד על גביו שוחט אפילו לכתחילה ,שחיטתו כשרה

דאם לא נודע שנעשה ההכשר כלל אלא ע"פ דברי הקטן ותירץ  ,על טבילת כליםאף שנאמנים והרי קיי"ל דאינם נאמנים 
אבל כאן שנודע שנשחט דהרי שחוט לפניך אלא שיש לחוש שמא לא שחט שפיר או שמא נתן לאחר שא"י  ,אין מאמינים לו

שוב ראיתי כן  .כנ"ל לדעת הטור ,כיון שהוא יודע ומומחה אמרי' מסתמא הוא שחט ושפיר שחט הא לא חיישינן ,לשחוט
דאין עשויים לקלקל להביא מהאיסור  ,החריפים שלוקחים על ידיהם בשר ויין ש"ד םוז"ל אבל הקטני (שם)במשמרת הבית 

שהביא  ולכאורה מה , ע"כ.הטורשכתב  להאי היתירא מצינובשאר פוסקים לא מ"מ ו .ואין זה מדרך עדות אלא חזקה היא
אלא אמרינן חזקה שאינן הרשב"א לסייע להטור כוונתו דמצינו שקטנים נאמנים במקום שאין סומכים על דבורם מהט"ז 

 . אמרינן חזקה שלא קלקל טה לפנינוווכן הוא בהא דהטור כיון שהבהמה שחמקלקלים, 
א מבואר שעירבב סברת הרשב"א עם סברת הטור ולא דק כלל, וברשב"תמה על דברי הט"ז ש )ס"ק כט(שם  פר"חב עי'ו

הביא דברי ש ס"ק כז()ח "סי' קידבריו בועיין בוע"כ דברי הטור טעות הם.  ,וכדמוכח בכמה דוכתי 'שקטן אינו נאמן בדאו
בעצמו וכן  ולא חיי' שמא משום שכר השחיטה ישחוט )ע"י גדול( מותר לשלוח ע"י קטן חריף לשחוטהרשב"א להלכה 

 ע"פ הטור[. ס"ק טו(שם ) בפלתי]ועי' מש"כ  ., ע"כלקנות בשר ויין דאין עשוין לקלקל לקנות מן האיסור
)בין  לחלק בין המקומות כתב על דברי הפר"ח שלא ביאר היטב הטעם אמאי( ותבא"ש ס"ק סא אות לה "חשמ )שם תבא"שוה

 ,נאמןכן ועל  הכא שאני דמירתת לשקר במילתא דעבידא לגלוייכתב ד, ובין המנהג לשלוח ע"י קטן(שאינו נאמן לשחיטה 
 מבואר .)מ"ז שם( הפמ"ג והביאו , ע"כ.אמרינן כן ר ואינו מוחזק ברוע מעלליםזהיומ"מ דוקא בקטן בר דעת שיודע לה

נאמן על שחיטה או על  ינואולפי"ז מבואר שאין הטעם שהקטן  מילתא דעבידא לגלויי.שסמכינן כה"ג על קטן כיון דהוי 
וע"כ  כדין, שעשהאו  אלא מחמת שאינו נאמן לומר שעשה המעשה ,שלא יעשה כדין םיחוששאנו ש טבילת כלים מפני

 נאמן. ד י"ל )בגוונא שמודעים לזה( מקווה כליםוא"כ במקום שיש מעגל סגור ב ,לגלויי מאמינן ליה במילתא דעבידא
 ששולח קטן שיתן לגדול שיעשה עבורוכ. ד

לולי טעם זה  דאף אלא להאמינן,אלא שמפשט לשון הרשב"א הנ"ל לא משמע דבעינן שיהיה מילתא דעבידא לגלויי ע"מ 
 משום דאיכא חזקה.  סמכינן עליהם

חוששין שמא ישחטו ואין  ,המנהג פשוט לשלוח ע"י קטן או קטנה לשחוטדכתב ש)יו"ד סי' א אות מב(  גר"זב וכן מבואר
לפי שהם בחזקת שאינן עושין להכשיל הואיל והם בחזקת כשרות, וכן נוהגים לשלוח קטן או קטנה החריפים  ,בעצמם

דחזקה  ,ואין חוששין שמא יקחו מן הנכרי ,אע"פ שרוב הטבחים נכרים ,זהר לקנות בשר מהמקוליןישיש בהם דעת לה
כשיש לומר שלא לקטן אלא להעיד על מה שנעשה ע"י אחרים או אפי' ע"ע  ולא אמרו שאין נאמנות ,שאינן עשוין לקלקל

דלעיל אלא שבאת לסמוך על דבריו  עשה או שעשה וקלקל בדבר שהוא מועד לקלקל ורוב מעשיו בזה מקולקלים כשחיטה
אין אנו סומכים על דבורו  אבל בכאן .בזה אמרו שאין הקטן נאמן בדבורו ,שהוא אומר שנעשה או שעשה כהוגן ולא קלקל

בזה לא אמרו שאין הקטן  ,קל ולהכשיל ולא מחמת אמירת הקטןועדותו אלא חזקה היא שאינו עשוי לעשות מעשה לקל
 ,ומה שנוהגים לשלוח קטן לשאול או"ה מחכם המורה וסומכים על אמירת הקטן .דהא לא שייך הכא נאמנות כלל ,נאמן

ודוקא בקטן שהוא בחזקת כשרות סמכינן אהא  ,ם המורה יודע שמא ישאלנוהיינו משום דמירתת לשקר כיון שחכ
ן חזקה וכאנן סהדי שעשו ייאין זה עדות אלא הוא כענש )יו"ד שם אות מח( בערוה"שוכן הוא  .דמירתת לשקר אפי' בדאו', ע"כ

אין לשלוח לקנות בשר או לשאול  ע"י קטנים ביותר בודאיש (ס"ק י קופה" ס"ק י א)סי' א פה" יד יהודהב 'ועי) .ווםיכמו שצ
  (.שאלה למורה

 ואו לא עשההמעשה כלל  וכי חיי' שמא לא עש ,טבילת כלים וכדו'על שחיטה,  הטעם שלא סמכינן על קטניםש נמצא
בשליחות הגדול כגון לעשות  הקטנים ולחיםשנמצאנו סומכים על דבריו. אמנם כש ועשמאת בש םיוע"כ כשאומר ,כהלכתו

סמכינן אחזקה שאינם עשויים כשר תלוי בו לא בעינן נאמנות אלא המעשה האין כיון ש ,עוף שאחר ישחטנו אם נותנים לו
 תשובת החכם,מה היתה  ,כיון שנמצאנו סומכים על דבריו ,)ואם שולח קטן לשאול בדבר איסור והיתר וכדומהלקלקל. 

, )שם אות קכה בכה"חהנ"ל. וכן הוא  מפראג המהר"ל דברי להלכה שהביא )שם אות יג( "בבמחז 'ועי] (.נאמןמרתת אם דוקא 

. ובלא"ה דעת רוב הפוסקים )רשב"א, טור, מהרש"ל, . ומ"מ אפשר שכתבו כן דוקא לענין שחיטה דחמיר טפי(ועיי"ש באות קנא
  [.ט"ז, ש"ך, פר"ח, תבאו"ש, פמ"ג, גר"ז, ערוה"ש ויד יהודה( להתיר ושכן הוא המנהג כמבואר לעיל

אף במקום דאיכא משום  אולם יש לדון דלפי שיטה זו)לשלוח קטן שימסור הכלים לגדול שיטבלם כדין. י"ל שמותר ולפי"ז 
דלא כהתבא"ש  חיי' שמא לא עשה כהוגן וי"ל דמרתת לא מהני לזה, , דהרינאמן על טבילת כלים וכדו' אין הקטן מרתת

)הגה ]ועיי"ש  .ע"מ שיתנו לפלוני שיטבלנו מהניע"י קטן  כלי אם שלחששכתב )פמ"א הגה יב(  חנוך לנערב וכן מצאתי  .(הנ"ל

 שמסתפק אם נאמנן ע"ע בגדלותו על סמך ידיעתו בקטנותו כשאין בידו לתקן, עיי"ש[. (ו
  נער בן י"ג שנהשל נאמנות . ה
 אם אלגדול אאינו נעשה חשיב גדול להעיד שעשה כהוגן בחיובים דאו'. דהנה בן י"ג שנה ן י"ג שנים אכתי יש לדון אם בו

 בנדה הגיע לי"ג שנים מבוארשאם אלא , )פב.( ויומא מו.(-)מה: נדה בש"ס הביא ב' שערות, ובלא"ה בכלל קטן הוא כמבואר
 .(י סע' קצטסי' ה וסע' נה  סי' או"ח)רמ"א ושו"ע ב ופסקוכן  ."חזקה דרבאדאמרינן דמסתמא הביא שערות מכח " שם

אלא לחומרא לחייבו בחיובים דאו'. אבל כיון דמספיקא לא נפקא  ל האי חזקהסמכינן עלא דכבר מבואר בראשונים ד אלא
מבואר בפוסקים אולם לענין חיובים דרבנן  .)סי' נה ס"ק ז( במ"א וכן הואלהוציא אחרים המחויבים במצוה מה"ת, אינו יכול 

י"ג שנים אע"פ שלא נודע לנו אם הביא רבנן סמכינן על חזקה דרבא, וקטן בן שבדבאו"ח סימן נ"ה סע' ה' ועוד מקומות 
 ן קכ"ב.והארכנו בס"ד בגליו .ןבחיובים דרבנ סימנים מ"מ יכול להוציא את הרבים יד"ח

 בפמ"ג. וכן הוא כגון טבילת כלי מתכות נאמנות די"ל דאינו נאמן על דברים שחיובם מה"ת ולפי"ז לכאורה ה"ה לענין
 ע"כ. ת,ך לידע שהוא גדול, שהביא ב' שערוי"ל שצריה"ת כלי מתכות שחיובם מכתב שש ו( ק"סי' תנא מ"ז סאו"ח )

 ,אם הביאו ב' שערות דהכא אף בכלי מתכות א"צ לידע ש לדחותיהפמ"ג ד ירעל דב 'תכש)סי' קכ ס"ק יד(  בפת"שעי' אלא ד
 לא דלכאורה צ"עא ., ע"כטבילה לא נאסר מה שבתוכו בלאבכלי כיון שאם עבר והשתמש  'דהכא קיל מכל איסור דאו

 דאין לחלק בהכי.הנ"ל מבואר  בב"חוכן  .ה"תמ"מ עצם הטבילה חיובה מדמה בכך שאין נאסר מה שהשתמש בו, 
 שכתב דסברת הפת"ש ,יצחק בעל העין זצ"ל הגר"י אלחנן ספקטורמ התשוב שהביא (סי' קג) "ת זכר שמחהשובאלא דשו"ר 

או רק  'ראשונים אם הם דאוב איש פלוגתת ובטבילת כלי מתכ באמתכי . אך נראה מטעם אחר להקל בזה, תראיאינה נ
, אין לזה 'ם מדאוהשו"ע נראה דס"ל דטבילת כליוהפר"ח שם הביא לפלוגתת הני רבוותא, ומה שכתב שם כי מ ,מדרבנן

' אם הם דאוהכרע, ובספר ישועות יעקב כתב כי רוב פוסקים ס"ל דהם מדרבנן, וע"כ לדעתי הוי שפיר ספיקא דדינא בזה 
"כ וחד ספק בדרבנן דהוי ס"ס מעליא, א 'בדאו "ס, דאם יש סאו דרבנן, וידוע מ"ש הש"ך בכללי ספק ספיקא ס"ק ט"ז

דילמא  'ואת"ל דאו ,כת אינו רק מדרבנןס, ספק אחד שמא הלכה כהסוברים דגם כלי מת"ה"ה בנ"ד, דהא מן התורה הוי ס
נגד חזקה, עכ"ז בזה שפיר י"ל  "סלכאורה יש לדון דהא הוי סואף ד .על חזקה דרבא ובדרבנן הא סומכין ,הביאו ב' שערות

יו"ד מ"ג ב. ועוד דהא כתב הפהנ"ל הפת"שוכעין סברת  תוכו,שתמשו בהכיון דלא נאסר מה ש ,דאין זה מקרי חזקת איסור
יש לצרף . ועוד אף דהוי נגד חזקהמעליא  "סהוי ס, אף דספק ב' הוא במעשה ,אות ח' דאם חד ספק הוא בדין ש"דסי' ק"ג 

)חי"ג סי' עה אות ב אות קטנה  בצי"אהביאו ו כ."ע ,יי"שבא הוי כעין חזקה אלימתא כו', עדחזקה דר (חו"מ סי' מא) מהרי"טה דעת

ועיי"ש )בשעת הדחק  )ח"ב סי' תה( תשובות והנהגותבוכן פסק  , ע"כ.מאירת עינים בדרכי הפסיקהזו תשובה עליו ד וכת,ה( 
 .(ל"לקושיא זו כנ ירוץהתה. אולם בתשובה בפנים מבואר חזק שתמה על תשובה הנ"ל מחמת דהוי ס"ס נגד

 

 
 בר דעת קטןב'  .)כלי מתכות( מהתורה טבילה החייבים םאינו נאמן על טבילת כליאפילו בר דעת קטן ' אהעולה לדינא, 

 מעשיוואחראי על  בר דעת ניתן לשלוח קטן ג' .נאמן על טבילת כלים שחיובם מדרבנן )כלי זכוכית וכדו'( מעשיועל ואחראי 
מעיקר נער בן י"ג אפילו לא ידוע אם הביא שתי שערות  ד' .התורהים בטבילה מאם חייבאף  םכלי להטבילשיתן לגדול 

 .צורךבשעת האלא לסמוך על זה מ"מ אין ו .מהתורה(בטבילה )אף שחייבים  ילת כליםנאמן על טבהדין 

שמלוה בשאר מטבעות יכול  ואף כ רק בחשבון דולר.
 לעשות החשבון שמלווהו בדולרים.

חלקו על דבריו ונקטו דאף  אולם רבים מהפוסקים 
הדולר חשיב פירי בא"י. וכדמבואר בדברי המנחת 
שלמה הנזכרים דידוע דדולר חשיב פירי בא"י. ]וכן  

  והגר"נ קרליץזצ"ל, )ח"א יו"ד סי' ד'(  האור לציון דעת
עוד בשבט  ויעויין . בית פרק י"א()חוט השני רי שליט"א

דהא אף אם   ח"ג סי' ק"ט דלא הכריע בזה[. הלוי
נימא דהדולר הינו מטבע חשוב במדינה, מ"מ אינו  
חריף בהוצאה, וסתם משא ומתן והעסקים בין בנ"א  

ובפרט בזמנינו דאף  בא"י ובחנויות הוא בשקלים. 
 עסקאות הנדל"ן נעשים בשקלים ולא בדולרים. 

הלוואת דולרים בדולרים מותרת רק אם  ולדבריהם 
או  ]ולצורך כך אפשר שיתן  יש ללווה דולר אחד.

 ה דולר אחד קודם ההלוואה[.לו הלווימכור 
פשוט בעיני    -כתב )ח"ג סי' ק"ט(  שבט הלויובשו"ת  .ה

את דולר בדולר בזמן הזה, גם אם נידון  ובענין הלו
לקנות   אותם כפירות ולא כמטבע, מ"מ כיון דשכיחי

אותו באיזה שער שהוא, אע"פ שהשער עולה ויורד 
מ"מ כל יום יש לו שער חתוך ובשער זה הסוחרים 
מוכרים, ושכיחי סחורה אשר היא יסוד בהלכה זו  
וכו'. וכ"ש אם נצרף לזה עוד שיטת הט"ז )סי' קס"ב(  

עק"א  רס"ק ב' לענין יש לו מטלטלין. ואע"פ שהג
טה בזה לדעת הט"ז.  פקפק ע"ז. הגאון מהרא"ל בחי' נ

ועי' בס' עצי לבונה בזה. ואותו הדין שייך גם אם  
החליף המלווה הדולר על מטבע של מדינה כפי השער, 
והלווה לו ע"מ לשלם דולר דה"ל כסאה בסאה, דע"פ 
הפרטים הנ"ל מותר, וכמבואר בתשובת מהר"ם  

 ד בשם הרי"ף.אלשקר סי' ל"
דשכיח  ות דולר בדולר מפני מ"ש דשרי להלוד אלא

לקנות דולרים. לאו מילתא פסיקתא היא. די"א  
דע"מ שיחשב יצא שער להתיר הלואת סאה בסאה  
בעינן שיקבע השער לזמן ארוך, ובפרט במטבע ]יעויין  

ונדפסה  -בתשובת הרשב"א הנזכרת בב"י בסי' קס"ב 
בשו"ת הרשב"א החדשות מכת"י סי' ע"ו. ובתשובת  

 הרשב"א  בח"ג סי' ר"כ. ואכמ"ל[.
ף לדעתו יל"ע, אם מ"ש "דכל יום יש לו שער  וא

שכיח לקנות דולרים  נו חתוך" הוא בדוקא. דהא בזמנ
אולם אין כל יום שער חתוך, אלא   באיזה שער שהוא,

  , אלא דמ"משער הדולר עולה ויורד בכל רגע ורגע
באותו הרגע יש לו שער חתוך ]ואע"פ דנקבע שער  

כירת  בסוף יום העסקים, מ"מ כל עסקי קניית ומ
 [.דולרים נקבעים ע"פ השער בשעת הקניה והמכירהה

ומ"ש דשרי להלוות במטבע של אותה מדינה ע"פ שער  
הדולר באותה שעה ע"מ לשלם בדולר, היינו ע"פ  
דבריו דבדולרים חשיב יצא השער. אבל אי נימא דלא  

כמבואר   .חשיב כיצא השער ליתא ההיא היתרא
 בתשובת המהר"ם אלשקר שהזכיר.

יש  , נראה דשהדבר שנוי במח' הפוסקיםכיון  ולמעשה
בביתו  להחמיר שלא להלוות דולר בדולר אא"כ יש לו 

. וכמו  אז יכול להלוות אפי' דולרים רבים[ודולר אחד ]
כן יש להחמיר שלא להלוות שקלים ולקוץ שווים  
בדולרים אף אם יש ברשותו דולר. וק"ו שאין להלוות  

ת להחזיר שקלים ולקוץ שווים בדולרים על דע
 בשקלים כפי השער היציג בשעת הפרעון.

]אולם אם הלווה בדולרים בהיתר ע"ד לפרוע בדולרים. שרי  
לפרוע ההלואה בשקלים ע"פ השער היציג באותה שעה אם  
המלוה והלווה מסכימים לדבר. ולית ביה משום ריבית.  

 דהוה ליה כפורע חובו בשווה כסף דשרי[.  
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 (ה)תפלת מנחה  - עניני שבת קדש
ומה " - טעם שבשבת כל תפילה שונה מחברתה

שתקנו בשבת שלשה עניני תפילות, אתה קדשת ישמח  
משה אתה אחד, וביום טוב לא תקנו אלא אחת "אתה  
בחרתנו", מפני שאלו שלש תפילות תקנום כנגד שלש  
שבתות, אתה קדשת כנגד שבת בראשית כמו שמוכיח  
מתוכו, ישמח משה כנגד שבת של מתן תורה דלכו"ע 

".  בת שלעתידבשבת ניתנה תורה, ואתה אחד כנגד ש
 טור סי' רצב()

מי כעמך ישראל  " - מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
גוי אחד בארץ. איתא במדרש, שלשה מעידין זה על 
זה, הקב"ה ישראל ושבת, הקב"ה וישראל מעידין על  
השבת שהוא יום מנוחה, ישראל ושבת מעידין על  
הקב"ה שהוא אחד, הקב"ה ושבת מעידין על ישראל  

טור )". אומות, ועל פי זה נתקן אתה אחדשהן יחידין ב

 סי' רצב(

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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