א .יין של עכו"ם וסתם יים .ב .מגע עכו"ם .ג .לחשוש לאיחלופי ולשמא גע .ד .שומר יוצא וכס .ה .חותם תוך חותם .ו .הכרעת הפוסקים.
ז .לבדוק אחר החותם .ח .חזר על חותמו ולא הכירו .ט .מה בכלל חותם .י .אותיות .יא .מעול .יב .מעול של זמו.

ישו מוצר חדש הקרא "מעול בקבוקי יין" ,שהוא פקק המתלבש על פי הבקבוק עם מעול מספרים של ג' או ד' גלגלים )תלוי
בדגם( היתן לפתחו רק ע''י קוד .ושאלו האם מועיל פקק זה להתיר מחשש מגע עכו"ם או שיש לחוש שיסה העכו"ם לפתחו
כי לא יהיה יכר הדבר.

א .סתם יינם ומגע עכו"ם

תן בע"ז )כט (:יין שתסך לע"ז אסור אפי' בהאה .ועיי"ש )לו (:דחז"ל גזרו על פתן ושמן משום יים ועל יים אפי' שלא סכו
לאסרו בהאה משום בותיהן .ופרש"י )שם( שאסרוהו משום שהיין בוער בו ומביאו לידי בותיהן .וכן פסק השו"ע )יו"ד רסי' קכג(.
ויעוי' בע"ז )ח (:שאף מגע עכו"ם ביין שלו אוסר אף בהאה .וכן פסקו הטשו"ע )שם(.

ב .בזמן הזה

וכת' הטור )שם( בשם רשב"ם בשם רש"י )יבמות כג .ד"ה אלא( על שם הגאוים שבזה"ז אין איסור האה במגע גוי ביין שלו .אולם
הרשב"א )תוהב"א ב"ה ש"א מ (.כת' שכבר הגו בזה איסור בכל הארצות האלה ואפי' בהאה .והב"י )שם( כת' שראה מסתימת
הרמב"ם )מא"א פי"א ה"ז( שלא לחלק בזה.
ועי' ברמ"א )שם( שבזה"ז שאיו שכיח שהאומות מסכים לעכו"ם ,י"א שמגע עכו"ם ביין שלו איו אוסר בהאה ,רק בשתייה,
וכן סתם יין שלהם ,ומ"מ לכתח' אסור לקותו ולמכרו כדי להשתכר בו ,ויש מקילין גם בזה ,וטוב להחמיר ,ע"כ .ועי' בש"ך )סי'
קכד ס"ק עא וסי' קכח ס"ק יג( שמקילין במקום הפסד .וכת' בביאור הגר"א )אות ד( שהשו"ע השמיט קולא זו כי ס"ל להחמיר בזה.

ג .חשש איחלופי ושמא נגע

ויעוי' בע"ז )סד (:שאמרו שלא מייחדין יין אצל עכו"ם )כלומר יין שברשות ישראל ומייחד הגוי עמו( כי חוששין שהעכו"ם יגע או
יחליף היין ,עיי"ש ברש"י )ד"ה אבל( .וכן הוא בשו"ע )סי' קכח סע' א וד( שעכו"ם שתייחד עם היין ,אפי' ברשותיו ,אפי' שעה מועטת,
אסור בהאה ,אבל מי שודע לו שאיו עובד עכו"ם ,מותר ליחד יין אצלו ,ברשותיו ,לזמן מועט .וכת' הרמ"א )סע' ד( שי"א
שבזה"ז שאין העכו"ם מסכין ,אפי' איו תפס כגב שרי ,אא"כ יש לחוש שגעו לשתות ממו או להאה אחרת .מיהו אם פי
החבית רחב ,או שהוא בקקן שיש לחוש שמא גע בו דרך מתעסק ,חיישין ,ע"כ .ומ"מ אף כשיש חשש גיעה לרמ"א איו אסר
במקום הפסד אלא בשתייה בלבד כ"ל באות ב' ,וכן הוא בש"ך )ס"ק יג( .ודעת הצ"צ )סי' פז( דבכה"ג אסר אף בדיעבד.
ועי' ברשב"א )תוה"א ב"ה ש"ד ו :וקצר ה (:שבסמתמא לא חיי' שגע אפי' היה עומד בצד היין סמוך בכדי פישוט ידים ,דכל שאין לו
רשות ליגע בו לא חיישין ואפילו חביות פתוחות )אא"כ יש לו מלוה על היין ממש( .וכ"כ הרא"ש )פ"ה סי' יב( ועיי"ש שתמה ע"ז
דתימה אמאי לא חיי' והלא בקל יכול ליגע ,וכתב די"ל דכיון שיודע הגוי שיפסיד הישראל ייו אם יגע בו מירתת הגוי ,והכי מי
תיא בתוספתא )שם( פרואד שישראל וגוי כוסין לתוכו יין אף על פי שחביות פתוחות והגוי יושב מותר מפי שחזקתו משתמר,
ע"כ .וכ"כ הר"ן )שם לג .ברי"ף ,ד"ה והי( .וכן פסק השו"ע )שם סע' ב( .וביאר הב"ח )אות ה( שכ"ז דוקא בבית הפתוח לרה"ר וישראלים
עברי ברה"ר ,הא לאו הכי לא מירתת .והביאו הש"ך )ס"ק ז( )ועי' לעיל בשם הרמ"א בעין חשש גיעה בזה"ז(.

ד .שומר יוצא ונכנס

ובמקום שמעמיד שומר ישראל שהעכו"ם לא יגע ,מועיל ,כמבואר במשה בע"ז )סא (.הובא בשו"ע )סי' קלא סע' א( .ועי' בע"ז שם
שאין השומר צריך להיות יושב ומשמר אלא אף אם יוצא וכס מהי .וכן פסק השו"ע )רסי' קכט ורסי' קלא( שהמיח עכו"ם בחותו
ויצא לבהכ" או לבית המרחץ ,אפי' שהה זמן רב שרי ,מפי שהוא ירא בכל שעה עתה יבא ויראי ,ע"כ.
והמרדכי )ע"ז סי' תתמז דף מג ע"ד( בשם ראב"ן )ע"ז ססי' שיא( כתב שמ"מ לכתחלה לא ייח אדם בביתו אצל הגוי לא יין ולא חומץ
בלא שמירה משום הרחק מן הכיעור .והביאו הדרכ"מ )סי' קכט אות א( .ועפ"ז כת' הרמ"א )שם סע' א( שלכתחלה לא ייח אדם בביתו
יין או חומץ אצל עכו"ם לבד כלל ,אבל בדיעבד מותר .ועי' בש"ך )סי' קיח ס"ק לב( שכוות הרמ"א שדוקא כששהה זמן רב ולא
הודיעו שדעתו לשהות איו מותר אלא בדיעבד .וכן קט בביאור הגר"א )סי' קכט אות א(.

ה .חותם תוך חותם

ואיתא בע"ז )לא (.תיא אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצרו של כרי ומלאהו יין ומפתח או חותם ביד ישראל רבי אליעזר מתיר
בשתיה וחכמים אוסרים .ויש גורסים ומפתח וחותם .ועיי"ש דאיפסיקא הלכתא כרבי אליעזר.
ויעויין בתוס' )שם ד"ה ותרוויהו( דאפי' בחותם אחד התיר רבי אליעזר ,אי משום דגרסין מפתח או חותם ואי משום דאפי' לספרים
דגרסי מפתח וחותם איכא לפרושי דמפתח או חותם קאמר .וביאר הרשב"א )תוה"א ב"ה ש"ד ב (.שטעמם כי אמרו בע"ז )סט (:דרבי
אליעזר לא חייש לזיופא אי מי מדלא קתי שי מפתחות או שי חותמות.
אלא דעי' בע"ז )לט (.דאמרו חלב ,בשר ,יין ותכלת ששלחם ע"י עכו"ם ,אסורין בחותם א' ,בחותם תוך חותם מותרים .חילתית,
מורייס )שומן דגים( ,פת וגביה מותרין אפילו בחותם א' .ופרש"י )ד"ה אסורין( שאלו שצריכים חותם תוך חותם טעמא הוא דכיון
שדמיהן יקרים חיי' שהעכו"ם יטרח ויזייף להחליפם ,ועל היין חיי' שיסכו ,אבל שאר איסורים לא טרח כולי האי וע"כ בחותם
א' סגי .והרשב"א )תוה"ק ב"ד ש"ב כו :וארוך כח (.כת' דטעמא כי אלו אסורין מה"ת וע"כ החמירו חכמים דחותם בתוך חותם בעין.
ואע"פ שסתם יין איו אלא מדרבן החמירו בו כשל תורה משום דחביב יסוך עליהם וטרחי ומזייפי חותם א' .ועי' בשו"ע )סי'
קיח סע' א( שקט כהרשב"א .והתורת חטאת )כלל לב אות י( כת' שטוב להחמיר ככל הפירושים .והביאו הש"ך )ס"ק ד(.
ומבואר דליין לא סגי בחותם א' דלא כרב אליעזר ,וזה סותר מה שמבואר לעיל דקיי"ל כר"א .וכבר עמדו בזה בתוס' )שם לא .ד"ה
דאמר( והביאו בשם ר"ת לחלק דלעולם ביד גוי דוקא הוא דסגי בחותם א' משום דמירתת ולא מזייף ,אבל ביד ישראל חשוד צריך
שי חותמות דבחותם א' איכא למיחש שיזייף דלא מירתת כ"כ שהוא סבר שיאמיוהו כיון ששם ישראל עליו .ועיי"ש שתוס'
גופייהו פירשו דהכא והתם בעכו"ם איירי ,וכת' לחלק בין שולח לחבירו ואיו חוזר ורואה חותמו להכירו דאז צריך חותם בתוך
חותם דלא מרתת שסבור האחר לא יכיר החותם ,לביו היכא שמיחו ביד העכו"ם ועתיד לראות חותמו להכיר די בחותם א'.
והר"ן )יא .ברי"ף( כת' שראין דברי בעלי התוס' אבל אחרים כתבו דר"א לא בא להתיר יין בחותם א' אלא לומר דמפתח וחותם
חשיבי כשי חותמות ואי ליכא מפתח צריך שי חותמות.

ו .הכרעת הפוסקים

ועי' בשו"ע )רסי' קיח וקל( שסתם בדעה ראשוה להחמיר דאף במפקיד בעין ב' חותמות ,והרמ"א )שם( כת' בשם י"א דלא בעין ב'
חותמות רק בישראל חשוד ,אבל בעכו"ם די בחותם א' ,ובדיעבד יש לסמוך על זה .וכת' בש"ך )סי' קכט ס"ק יא( דאף בלא הפס"מ
סמכין להקל בדיעבד .והכה"ח )סי' קיח אות ה( הביא מהחק"ל )ח"א יו"ד סי' קצט( ועוד פוסקים דלהשו"ע יש להחמיר אף בדיעבד.
ועי' בש"ך )סי' קיח ס"ק ד( שאף בחשוד דבעין שי חותמות הייו בחשוד לסך יין ,דהא טעמא דיין הוי משום חיבת יסוך טרח
ומזייף ,וזה לא שייך בישראל חשוד על איסורים אחרים .והט"ז )ס"ק ד( כת' שבזה"ז יש להקל לכו"ע אף לכתח' בעכו"ם בחותם
א' ,כי לאו עע"ז הם ע"כ אין שייך חיבת סך .וכ"כ במח"י )כלל לב ס"ק כד( ובערוה"ש )אות יג(.

איתא בירושלמי )פ"ק דפאה ה"א ופ"ק דקידושין ה"ז(  -אמו
של ר' ישמעאל באת וקיבלת עלוי לרבותיו ,אמרה
להן גיערו בישמעאל בי שאיו והג בי כבוד ,באותה
שעה תכרכמו פיהם של רבותיו אמרו איפשר ר'
ישמעאל לא הג בכבוד אבותיו ,אמרו לה מה עביד
ליך ,אמרה כד דו פק מבית וועדה אא בעי משגזה
ריגלוי ומישתי מהן ולא שבק לי ,אמרו לו הואיל והוא
רצוה הוא כבודה.
]ופי' הפי משה )שם(  -כשהוא יוצא מבית המדרש ובא
לבית ורוצה אי לרחוץ רגליו ולשתות המים מחמת
חשק אהבתו המים ולא מיח אותי לעשות כן .ואמרו
לו חכמים הואיל והוא רצוה ייחה לעשות כן .ובזה
מקיים כיבודה[
וכתב הב"י )יו"ד סי' ר"מ(  -ופסק ר' ירוחם )"א ח"ד טו(:
כן בין באביו בין באמו .ולי ראה דאיכא לאפלוגי
במילתא בין אם אביו בן תורה לאם איו בן תורה,
מדגרסין בתלמודא דידן )קידושין לא (:אמר ליה רב
יעקב בר אבוה לאביי כגון אא דעד דאתיא מבי רב
אבא מדלי לי כסא ,ואמא מזגא לי ,היכי אעביד ,א"ל
מאמך קבל מאביך לא תקבל כיון דבר תורה הוא
חלשא דעתיה.
]ויעויין במהרש"א בקידושין דביאר דאפי' למ"ד )לב(.
דבין האב ובין הרב שמחל על כבודו הוא מחול ,הייו
הכבוד שראוי לתלמיד לעשות לרבו ,אבל אם הרב
עושה כבוד לתלמידו כי הכא איו מחול ,דמ"מ חלשה
דעתיה.
ובמקה שם שכתב דאע"ג שהרב שמחל על כבודו
כבודו מחול ,מ"מ צריך לעשות לו הידור קצת
וכדמייתי )שם לב (:עובדא דרבא ורב פפא קפדי על זה[.
וכדבריו בב"י פסק המחבר בשו"ע )שם סכ"ה(  -אם האב
רוצה לשרת הבן מותר לקבל ממו ,אא"כ האב בן
תורה.
]ויעויין בחיי אדם )הל' כיבוד אב ואם כלל ס"ז אות כ"ו( שכתב
דאם האב רוצה לשרת הבן מותר לקבל ממו אא"כ
האב בן תורה דבלאו הכי אסור להשתמש בבן תורה.
ע"כ .וראה מלשוו דס"ל דההיא דיא הוא מדין כבוד
ת"ח ,ודלא כפשטות הדברים דהוא משום כבוד אב
דחלשה דעתיה .ואפשר דאף הח"א ס"ל דאית ביה
משום כבוד אב ,אלא דאתא למימר דבלאו הכי יש
לאסור בזה אף מצד כבוד ת"ח ,ועוד י"ל דכוותו
דכיון דבלאו הכי אסור להשתמש בבן תורה והוא
משתמש בו חלשה דעתו ותו עובר מי משום כיבוד
אב[.
ובדעת הר' ירוחם י"ל דס"ל כמ"ש הר"ן בקידושין
שם  -פי' מתוך שהיה הוא ביותר אהוב וקרוב לאביו
ולאמו היו עושין לו געגועין אלו .ואמר שלא יקבל
מאביו .ומיהו אם היה אביו מקפיד בדבר הרבה יקבל,
מדגרסי' בירושלמי דפ"ק דפאה )ה"א( אמו של ר'
ישמעאל באתה וקבלה עליו וכו' ,ומכאן אתה למד כן
אף לאביו.
והייו דס"ל דהא דהבבלי איירי בסתמא דרוצה
לשרתו ,דבכה"ג אם האב בן תורה לא יקבל ממו,
אבל באופן שאביו או אמו מפצירים בו הרבה ורוצים
שיקבל שירותם ,רצום זהו כבודם .ויעויין ביש"ש
)קידושין סי' ס"ה( דהביא דברי הר"ן.
אולם המחבר ע"כ לא ס"ל חילוק זה ,דאל"כ מאי ק"ל
מדברי הבבלי על דברי הירושלמי ,ולא ה"ל לדחות
דברי הר' ירוחם .וא"כ מצא דס"ל לדיא דאף אם
אביו מקפיד בדבר הרבה שיקבל ממו ,כל שאביו בן
תורה לא יקבל ממו דחלשא דעתיה.

ז .לבדוק אחר החותם

ואיתא בע"ז )לא (:השולח חבית של יין ביד כותי כו' אם מכיר חותמו )שלא זוייף( מותר ואם לאו אסור .ועי' ברשב"א )תוה"ק ב"ד
ש"ב כז :וארוך כח (:שהוכיח מכאן שהמשלח ע"י עכו"ם בסימין א"צ לחזור ולדקדק אחר הסימין אם שתו אם לאו דסתמא

אמרו שאיו טורח ומזייף ,אבל אם חזר לדקדק בסימיו ולא הכירן חושש שמא זייף.
אולם הר"ן )שם ד"ה גרסי' בגמ'( כת' על הברייתא דהא דבעין הכא מכיר דוקא בחותם א' ,אבל בשי חותמות אפי' איו מכיר כגון
שולח לחבירו ואיו מודיעו עין חתימותיו כל שהוא חתום בשי חותמות ומוצא אותם כן שרי ,אבל אחרים כתבו דאפי' בכמה
חותמות בעין שיכיר ,והאי מכיר פירש הראב"ד )לא .ד"ה וד( בטביעות עיא ולפיכך כת' שהשולח יין לחבירו ביד גוי אין סימן
מועיל לו שהרי לא יהיה לו עליו טביעות עין ,אבל אחרים אומרים דכי אמרין מכיר לאו בטביעות עיא אלא כגון שמודיע לחבירו
עין חתימותיו היאך הם וחבירו עומד עליהם ומוצא אותם כעין שהודיע לו ,ע"כ.
ועי' בשו"ע )סי' קיח סע' ב וסי' קל סע' ח( שאם החתימו כראוי א"צ לחזור אחריו לראותו ,אבל אם חזר על חותמו ולא הכירו ,אסור.
וכת' עליו הרמ"א שדווקא אם הוא דבר שיש לחוש שהחליפו והה בחליפין ,או הוא יין ויש לחוש שאסרו בגיעה ,אבל אם
רואה הדבר ששלח או הפקיד והוא טוב כמו ששלח ,ולא הה העכו"ם אם החליפו ,לא חיי' ,אף שהחותם מקולקל ,ע"כ.

ח .חזר על חותמו ולא הכירו

ויעויין במרדכי )ע"ז סי' תתיח ותתמז( שבמקום שתקלקל החותם יש מדמים דיו להא דטהרות דאמרין בתוספתא )טהרות פ"ח ה"ו(
המיח כליו בחלון של אוליירין וחתם בחותם אע"פ שמצא פתח פתוח וחותם מקולקל כליו טהורים .אבל הספר התרומה )סי'
קפב( והסמ"ג )לאוין קמח( כת' שאם מצא המפתח סתר או החותם מקולקל אסור אא"כ ישראל יוצא וכס .וכת' בתרוה"ד )סי'
רה( שאפשר לומר דלא פליגי דהיכא דתקלקל החותם בעין דיכר דע"י אדם בכווה עשה לא שרין אלא בכס ויוצא ,אבל

היכא דלא מוכח מילתא שע"י אדם בכווה עשה אלא י"ל שע"י טלטול תיוקות שלא בכווה עשה ,תלין ושרי .וכן פסק השו"ע
)סי' קל סע' ח( חתמו בשי חותמות וחזר עליו ולא הכירו ,או שמצאו סתור ,אסור .וכת' עליו הרמ"א שדוקא אם רואים שסתר
בכווה ע"י אדם ,אבל במקום שיכולים לתלות שסתר ותקלקל מעצמו וכדו' ,מותר בדיעבד ,ע"כ.

ט .מה בכלל חותם

וכת' השו"ע )סי' קל סע' ד( ע"פ הש"ס ע"ז )לא (.והרמב"ם )מא"א פי"ג ה"ח( כיצד הוא חותם בתוך חותם ,סתם החבית בכלי שאיו
מהודק כדרך שסותמין כל אדם ,וטח בטיט ,הרי זה חותם אחד .היה כלי מהודק ,וטח עליו מלמעלה ,הרי זה חותם בתוך חותם.
וכן אם צר פי האד ,הרי זה חותם אחד ,הפך פי האד לתוכו וצר עליו ,הרי זה חותם בתוך חותם .וכן כל שיוי שמשה מדברים
שאין דרך כל אדם ,הרי הם כחותם אחד ,והטיחה או הקשירה חותם שי ,ע"כ.
ועי' ברשב"א )תהב"א ג (.בשם הראב"ד )לא .ד"ה וד( ששי קשרים משוים הוי כשי חותמות .וכן פסק השו"ע )סי' קל סע' ה( .ועיי"ש
)סע' ד( שמבואר דאף קשר אחד בכלל חותם .ופירש הט"ז )ס"ק ח( דקשר משוה בעין כי כל שאיו דבר משוה לא הוה סימן כלל,
דקשר שעושין בעלמא ודאי אין טורח כלל להתירה אלא ודאי קשר משוה בעין .וכן הוא בערוה"ש )סי' קיח אות יט(.

י .אותיות

וכת' הר"ן )שם( בשם ר"י דשתי אותיות הוי כשי חותמות .וכ"כ הרשב"א )שם( דבכה"ג לא טרח ומזייף .וכת' הרשב"א בתשובה
)ח"א סי' קט( שהדפוסים אע"פ שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם א' כיון שקובעים אותה בבת א' .וכת' בארחות חיים
)סי' כג הל' יי" אות כט( בשם הרא"ה שבמקום שמצויים משומדים וגוים שיודעים לכתוב אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב.
וכדבריהם פסק השו"ע )סי' קל סע' ו( .וביאר הערוה"ש )סי' קיח אות יד( שחותם ע"י אות הייו שכותב במקום הכיסוי אות א' שיהא
חציו של אות על הכיסוי וחציו על הכלי או על השק וממילא כשיפתח ויטול משם יתקלקל האות ,ובכה"ג אם עושה שתי אותיות
כאלו הוי שי חותמות ,אבל כשהשי אותיות הם בדפוס כמו בחתימה ומיח החתימה חציו על הכיסוי וחציו על הכלי איו אלא
חותם א' אפי' יש הרבה אותיות בהחותם כיון שעשה הכל בב"א ולכן צריך שייח החותם בב' מקומות ,ע"כ.

יא .מנעול

ויעויין ברשב"א )תוה"ק שם כז .ותוה"א ב"ה ש"ד ב (:דכל היכא דסגי בחותם א' מפתח איו חשוב כחותם ,שאם לא היה בו חותם
והיה בו מפתח אסור ,אבל אם היה בו מפתח וחותם חשוב המפתח כחותם לעין דברים שצריכים שי חותמות וסגי בהאי מפתח
וחותם כאילו היו שי חותמות .וכ"כ הטור )סי' קיח וס' קל(.
אולם עי' בתוס' )שם( שמקשים דהכא אמרין ביין שהוא בכלל חבי"ת שצריך שי חותמות ,ולעיל בההיא פירקא אמרין הלכה
כר"א דאמר מפתח וחותם ויש גורסים מפתח או חותם די בכך ,ע"כ תירץ ר"ת דההיא דחבי"ת מיירי בישראל חשוד ולעיל מיירי
בעכו"ם ,ותוס' דחו דבריו וע"כ פירשו דיש חילוק בין שליח למפקיד כ"ל .ויוצא פ"מ בגירס' דר"א דלהרשב"א שגורס וחותם
לדידיה לא הוי מפתח חותם כלל במקום שצריך רק חותם א' ,אלא במקום שצריך שי חותמות אז מהי מפתח בצירוף .וכן פסק
השו"ע )סי' קיח סע' ד( מפתח וחותם הוי ב' חותמות .אבל בדברים שדי בחותם א' ,אם לא היה בו אלא מפתח לא חשיב חותם.
ועי' בט"ז )סי' קיח ס"ק ג וס"ק ו וסי' קל ס"ק ה( שדעתו שמ"מ בדיעבד ודאי סגי במפתח לפי מה דקיי"ל בדיעבד כר"ת )כ"ל אות ו',
ועיי"ש בשם הט"ז( ,ושכן דעת הב"ח ,והרמ"א קיצר במקום שהיה לו לכתוב היתר לדידן בדיעבד .אולם הש"ך )ס"ק כב וקה"כ על
הט"ז וסי' קל ס"ק ד וכב( כת' דאע"ג דלר"ת ודאי סגי אף במפתח א' ,מ"מ אן לא סמכין עליו אלא בחותם א' וע"כ אים להקל
במקום הפס"מ .וכן קט החכמ"א )כלל עט אות ד( .והפר"ת )ס"ק ז( פסק כהט"ז .אבל החכם צבי )ססי' לט( פסק שמפתח איו כלום.
והפר"ח )שם( קט שמפתח מהי כחותם אף לכתחלה .והחת"ס )רסי' קכו( כת' שדעת רוב הפוסקים כהט"ז .והכרעת הערוה"ש )סי'
קיח אות טז( להקל בדיעבד או בשעת הדחק .ועי' במהרש"ם )ח"א סי' ג ד"ה ומ"ש כת"ר מדברי( ובכה"ח )סי' קיח אות מה( עוד דעות בזה.
ועיי"ש בכה"ח )אות מו( שאם סגר בג' מפתחות מהי לכו"ע כשי חותמות.

ויעויין בפר"ח )ליקוטי יו"ד( דכתב אא"כ האב בן תורה
 וכתב בב"י טעמא דחלשה דעתיה ,ומיהו כתב הר"ןשאם אביו מקפיד בדבר הרבה יקבל מדגרסי'
בירושלמי אביו של ר' ישמעאל וכו' ,ויש לדחות
ראייתו דהיכא דאביו בר תורה אפי' יקפיד הרבה לא
יקבל משום דלא סגי דלא חלש דעתיה .ע"כ .ובאמת
הדברים מבוארים להדיא בב"י דעל דברי הירושלמי
גופא כתב לחלק בין אם אביו בן תורה או שאיו בן
תורה.
ויעויין עוד בברכ"י )סי' ר"מ ס"ק כ"ה( דהעתיק לדיא
דברי הפר"ח.
והה הגאון רבי רפאל משפירא אב"ד דוולאז'ין
בספרו תורת רפאל )ח"א סי' י"א( כתב דאביי ס"ל דהרב
שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,כדאמר בקידושין
לר' יעקב בר אבוה מאמך קבל מאביך לא תקבל כיון
דבר תורה הוא חלשא דעתיה ,והייו טעמא דהרי"ף
הרמב"ם והרא"ש ]לבד מר"ן הביאו בב"י ובשו"ע[
השמיטו הך מימרא ,דס"ל דלפי מאי דקימ"ל דהרב
שמחל על כבודו כבודו מחול א"כ גם מאביו יכול לקבל
דהא מחל על כבודו .עכ"ד.
ואע"ג דמילתא בטעמא קאמר ודייק דבריו מהשמטת
הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ,מ"מ אן אין לו לדיא
אלא דברי השו"ע המפורשים לפיו ,ואף הרמ"א
שתיק לדברי המחבר .וכן שאר האחרוים שתקו ולא
השיגו על דברי המחבר ,ואף הביאו דבריו כזכר.
ומה שהעיר מהא דרב שמחל על כבודו כבודו מחול
כבר תיישב הדבר באחרוים וכ"ל משמיה
דהמהרש"א והמקה.
אלא דבאופן שאי אפשר לבן לעשות הדבר בעצמו ,כגון
שהבן חולה וכיוצ"ב ,י"ל דבכה"ג ליכא משום חלישות
הדעת לאביו ,דהא מקבל שירותו רק מחמת שא"א לו
לעשות כן בעצמו.
העולה לדיא  -אב ואם הרוצים לשרת את בם מותר
לבן לקבל מהם .אולם אם האב ת"ח אין לבן לקבל
ממו השירות אף אם רצון האב בכך ,וכסתימות
השו"ע )וצ"ע על המהג העולם שכמדומה אים
מקפידים על זה( .אלא דבכה"ג שא"א לבן לעשות
הדבר בעצמו כגון מחמת חולי וכדו' יש מקום להקל
אף אם אביו ת"ח.

יב .מנעול של זמננו

אלא שר' שמעולים של זמו לכו"ע מהי ואפי' עדיפי מחותם תוך חותם .דהה כת' הרשב"א )תוה"ק ב"ד ש"ב כו :ארוך כח (.שהטעם
שיין אסר בחותם א' משום דחביב יסוך עליהם וטרחי ומזייפי .וכן הביאו הט"ז )סי' קיח ס"ק א( והש"ך )ס"ק ד( .ולפי"ז מבואר
דהטעם דמהי שי חותמות כי תו לא טרח .וכן הוא במשאת בימין )סי' כט( דסמכין אקשר משוה )כמבואר לעיל( משום דלא
טרח ומזייף )אי מי מרתת( .וכן מבואר בט"ז המובא לעיל אות ט' ,וכן המבי"ט )ח"א סי' רח ד"ה ד"ה אבל( כת' שטעם ב' חותמות
איו מפי שלא ידע הגוי לזייף כמותם אלא בטרחא יתירה ,אלא משום דלא טרח אפי' איו טורח הרבה כמ"ש הרשב"א על בל
יין חתום ששם אותו בשק ופיו למטה דעמל בעייו הוא להוציא ולזייף .והביאו החק"ל )יו"ד ח"ב רסי' רב ד"ה ומיהו( וכת' שחותם
מהי לא כי אין העכו"ם יודע לזייף אלא משום שלא טרח כולי האי .ושכן הוא ברשב"ש )סי' תקג( וביכין ובועז )סי' קיט( .והובא
בדרכ"ת )סי' קל ס"ק כט( .ועי' בערוה"ש )סי' קיח אות יט( שבמקום שיש אן סהדי שיש בזה טירחא יתירה מהי כחותם.
ולפי"ז במקום שיש טרחא מרובה הדבר בכלל חת"ח וק"ו במקום שצריך מומחה ,וא"כ ב"ד שהדבר כרוך בפרצה או מומחה
ודאי דלא חיי' .והעירוי מהרשב״א )חולין צג :ד״ה ומ״מ( שכת' בעין בשר אחר יקור שלא חוששים דלטרח ומזייף דטרחא טובא
איכא בחיתוכה משי חותמות ואפי' ממאה למי שאיו יודע בדרך הלמוד ,ע"כ .ומה שמציו מח' לעיל לעין מפתח כבר כתב
הלבוש )אות ט( דמפתח קל הוא לפותחו ע"י מפתח אחר וכיו"ב .וכ"כ הערוה"ש )שם אות טז( .והדרכ"ת )סי' קיח ס"ק לא( הביא שהוא
משום דמפתח זייפי קא מזייף .אבל במפתחות של זמו לא שייך זה ,ובדרך זה הביא הכה"ח )סוף אות מה( בשם פוסקים דמהי
עכ"פ כחותם אחד .ולפי"ז בזמו שפתיחת מעול צריך פורץ ויכר הדבר חשיב כחותם תוך חותם .וה"ה ב"ד כיון שיש טרחא
יתירא לגלות את הקוד או לפרוץ אותו .ושוב שמעו שכן פסק ב"ד בעל התשובות וההגות שליט"א.

א' יין שתסך לע"ז אסור אפי' בהאה .וחז"ל גזרו על יים אפי' שלא סכו לאסרו בהאה משום בותיהן ,ואף מגע עכו"ם ביין
שלו אוסר אף בהאה .ב' אין לייחד יין אצל עכו"ם מפי שחוששין למגע או לאחלופי .ג' לבי אשכז ,בזה"ז שאין העכו"ם
מסכין ,אפי' איו תפס כגב היין מותר ,אא"כ יש לחוש שגעו לשתות ממו או להאה אחרת .ואם היין בחבית שפי החבית
רחב ,או שהוא בקקן שיש לחוש שמא גע בו דרך מתעסק ,חוששים .ולבי ספרד אם איו תפס כגב היין אסר בכל אופן.
ד' במקום שמעמיד שומר ישראל מועיל אף אם רק יוצא וכס .ה' אם עושה חותם תוך חותם מותר להשאיר ביד עכו"ם .וי"א
דלא בעין ב' חותמות רק בישראל חשוד לסך לע"ז ,אבל בעכו"ם די בחותם א' ,ולבי אשכז בדיעבד יש לסמוך על דבריהם.
ויש מקילין בזמן הזה אף לכתחלה בעכו"ם בחותם אחד .ו' סגירת יין ע"י מעול מועיל כשי חותמות ,וכן הדין בפקק המתלבש
על פי הבקבוק עם מעול מספרים הקרא "מעול בקבוקי יין".

זכירת השבת בימי השבוע )ג(
ע"י שזוכר את השבת מראה שחביבה עליו " -מבואר
בספרי יראים דכל מצוה קודם עשותה צריכה הכה,
להכין עצמו לעשותה בקדושה ובטהרה ,ולהכי אמרין
לשם יחוד קודשא כו' קודם עשיית המצוה שהוא
הכה למצוה.
והיוצא מזה ,מחמת שמכין עצמו מגלה דעתו
שחביבה מצוה בעייו ומצפה ומשמח לעשותה,
ואח"כ בעשותה יעשה בלב שלם שלא יחללה
ויפגמה בעשותה שהרי שרש בלבו אהבה של
המצוה ההיא.
ומעתה יצא לו בטוב טעם ודעת להבין דעת הרמב"ן
ז"ל דכתב דמצוה להזכיר בכל ימי השבוע את יום
השבת ,ביום א' יאמר היום יום א' בשבת וכן בכל ימי
השבוע...
דהפעולה היא ע"י שזוכר שבת בכל יום ,א"כ מצפה
בכל יום ליום השבת לעשותו ,אז בהגיע השבת
ישמרו כדת שלא לחלל ח"ו כיון שחביבה עליו שהיה
מצפה עליה") .קדושת לוי ,בשלח(

נערך ע"י מחבר סדרת
"עבודת המועדים"
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