
 

  

 
 
 
 
 

 
 

  .פייס ז.. הגרלת חפציםו.  .הטלת גורלה.  .נתן הכסף או מוחל ד.. משחקים שוניםג.  .ביאוקמשחק ב ב.. אסמכתא א.

 אסמכתא א. 
אין אמרו שם שו ,אסמכתא לא קניאד רבי יהודהדעת אסמכתא קניא ודר' יוסי האם אסמכתא קניא, דעת  .(חקס) בב"בנח' 

בלבו בשעת התנאי שיוכל המבטיח לחבירו דבר על מנת שיעשה דבר לעתיד וסומך , אסמכתא ופרשב"ם .הלכה כרבי יוסי
וכן פסקו  , ע"כ.ואינו נתפס בתנאו ולא יפסיד בכך קניאלא  וכשיגיע הזמן יאנס ולא יוכל לקיים. ,לקיים הדבר כשיגיע זמן

לעשותו אינו גומר בדעתו להקנות לחברו  האדם דבר התלוי בידאם הומבואר שדאסמכתא לא קניא.  (חו"מ סי' רז) הטשו"ע
בגליון ש"כ האם  ועי' .שיש ד' סוגי אסמכתא (סי' רז) בב"י עי' עודו ד"ה כל, ועד. ד"ה הכא( עג:)ב"מ  'בתוסועי' ] וע"כ לא קונה.

 .[נה מדרבנן או מה"תאינו קובכה"ג 
 ביאמשחק בקוב. 

המשחק בקוביא והמלוה  )לעדות( אלו הן הפסולין)כד:(  ריןדבסנה כלל שנינו במשנה האדם ולענין אסמכתא שאינו ביד
 דהוה משום חמא בר רמי אמר עביד קא מאי בקוביא משחקשם  בגמ'. ואמרו בית ומפריחי יונים וסוחרי שביעיתברי

 עולם של ביישובו עסוקין שאין לפי אלא היא אסמכתא לאו גוונא האי כי כל אמר ששת רב ,קניא לא ואסמכתא אסמכתא
אסמכתא, היינו דבר שאינו נותן לו מדעתו, אלא סומך  ופרש"יאחריתי, ע"כ.  אומנותא דגמר בינייהו איכא בינייהו מאי

. לא קניא הוה ליה כעין גזילה בידועל דבר שאינו, שסבור שהוא יכול לנצח, ופעמים שמנצחים אותו, ומכיון דאסמכתא 
תא דלא יהיב ליה, ולאסמכתא לעשות, ומרישא כי מתני הכי אדע שבידוסבור במקום שלא חשיב אסמכתא אלא ולרב ששת 

קא מתני, שטועה הוא וסבור שלא יבא לידי כך, אבל הכא לא סמיך אמידי, דהא לא ידע אי נצח אי לא נצח, ואפי' הכי 
 ., ע"כאתני, שמע מינה דמספיקא אתני וגמר ומקני, ולאו גזילה היא

בעצים או בעצמות וכיוצא בהם, ועושים תנאי המשחקים בקוביא, כגון אלו המשחקים פסק ש ה"י( פ"ו )גזלההרמב"ם והנה 
שברצון הבעלים לקח, הואיל ולקח  פ", הרי זה גזל מדבריהם. ואעביניהם שכל המנצח את חבירו יקח ממנו סכום מעות

 . , ע"כוגזל מדבריהם הוא כו' ירו בחנם, דרך שחוק, הרי זה גזלןממון חב
כת'  י ה"ד("פ) בהלכות עדותו .לא קניאאסמכתא ד רמי בר חמאפוסק כהרמב"ם שמשמע שהקשה ש )שם( משנה ידגבמעי' ו

שפוסק  נמצאו ,ואיל ואינו עוסק בישובו של עולםהמשחק בקוביא פסול לעדות, והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא, הש
טנה אף מנה קמנה גדולה כנגד ( :)קמט כן מוכח בשבתשסק כרמי בר חמא, וופ דלעולם 'כתי ה"ד( "פעדות ) והכס"מ כרב ששת.

רב ששת, אלא דס"ל שאע"פ שלעולם הרמב"ם פוסק כ כתב)סי' לד(  והב"ח. , עיי"ש שהאריךבחול אסור משום קוביא
בעינן שאין לו אומנות  ה"היו פוסלים אותו לעדות, ומשומשום זה בלבד לא  מ"משהמשחק בקוביא יש בו משום אבק גזל, 

גזל. וזהו שאמרו ג"כ  הרי הוא בחזקת שאוכל תמיד מן הקוביא שהוא אבקאלא הוא, לפי שאינו עוסק בישובו של עולם, ו
 .(שם) הט"ז . וכ"כלה כנגד מנה קטנה משום קוביאשאסור להטיל גורל במנה גדו (שם)בשבת 

דהא דאמר רב ששת גבי משחק בקוביא דכל כה"ג לאו אסמכתא היא,  (.ב"ב קסח) הרמב"ןאולם דעת וכ"ז בדעת הרמב"ם, 
וכ"כ  , ע"כ.י"ל כרב ששתיירש רש"י שם. וקה"ט לפי שאין הדבר תלוי בדעת עצמו אלא בדעת ובמעשה חבירו, וכמו שפ

דליכא משום  (סי' תקצגספר הישר , וב"מ עד. ד"ה הכאתוס' ) ר"תלוגדולה מזו מצינו  .סי' שח(ס)הריב"ש ו (כו:)סנהדרין  התוס'
דגזים שאין מתכוין אלא להסמיך חבירו על דבריו היינו היכן אסמכתא אסמכתא בקוביא אף בדברים שבידו קצת, כי 

  .כ"ע ,אבל משחק בקוביא אדעתא דהכי עבדי שירויחו זה או זה ,שיאמינהו
 משום חכמים אותם אסרו יונים ומפריחי בקוביא שהמשחקים כהרמב"ם (א סע') ע"ש' חו"מ סיב השו"ע ולמעשה פסק

 לו תהיה שלא והוא, לעדות פסול בקוביא שהמשחקכתב  (טז )סע' ל"ד' בסיו .מדבריהם גזלן הוא הרי כך על והעובר, גזל
 שחוק ולא, גזל אבק שהוא הקוביא מן שאוכל בחזקת זה הרי עולם של בישובו עוסק ואינו שהואיל, הוא אלא אומנות
 . כ"ע ב,"וכיו רמונים או אגוזים בקליפי המשחקים אף אלא, בלבד בקוביא

ועי' בסימן  .כ"ע הוא, אלא אומנות לו שאין מי אלא פסול ואין, בקוביא לשחוק המנהגש כתב ()סע' ג ש"ע' בסי א"הרמ אולם
דאינו מותר רק כשהדף  דבכה"ג איכא משום גמירות דעת, ושי"א מוכנין על הדףשיהיו המעות  ר"ז סע' י"ג שמ"מ דבעינן

ובביאור  (ס"ק אות לג) ע"בסמכי אע"פ שאין משום אסמכתא בעינן קנין, עי' הטעם לזה  שהמעות מונחים עליו קנוי לשניהם
אין כונת דבריו לומר שפשט המנהג להתיר איסור משחק בקוביא, ד מיהו( ה"ל ד' סי ד"יו ב")ח פעלים רבה ביארו .(אות לז) הגר"א

"ע, אך הכונה פשט המנהג בענין הפיסול, שאין פוסלין לעדות אלא רק מי שאין לו ואיסורא בקוביא לכדבאמת איכא 
דליכא גזל,  באופןאסרו חכמים גם שחוק התלוי במזל, אף ד (ראה והנה ה"ד)ועיי"ש . , ע"כאומנות אלא זו של הקוביא בלבד

דזה מעיקרא גמר ומקני, ולהכי לית ביה גזל, יש לאסור  ע"גוהיינו משום דדמי לקוביא, דגם זה נוטל ממון חבירו בחנם, וא
, דאסור להפיס מנה גדולה כנגד מנה קטנה משום קוביא, אין המובא להלן שבת, וכן האי דמשום קוביא דאית בה גזל

הכונה לומר שזה הדבר של הגורל הוא קוביא ממש, שיש בה איסור גזל, אלא הכונה הוא משום קוביא דעלמא, דיש בה 
 ועי' עוד מש"כ לקמן לענין גורלות. .כ"ע גזל, וזה הגורל דמי לקוביא שיש בה גזל,

במ"ב וכן מבואר  .לגמרי קוביא של משחק להתיר המנהגש ג' סע' ע"ש' וסי ג"י סע' ר"ז' בסי א"הרמ דברי פשט אולם
דאגב דבעי  ר"תכדעת "ל יאנן דקיכת' ד (סי' רט על סע' א) ט"זוה .הנ"ל דעת ר"תי"א שהביא בשם  ברמ"א יי"שוע .דלהלן

אולם משאר הפוסקים משמע דאין עיקר הלכה כר"ת, אלא שהוא  , ע"כ.למקני גמר ומקני כמ"ש רמ"א סימן ר"ז סעיף י"ג
 עוד סניף להקל.

 משחקים שוניםג. 
בידו אולם לדעת הרמ"א אין משום אסמכתא כשאין הדבר  .רותאסוהאסמכתאות כל ב"ם מלפי הנ"ל יוצא שלדעת הרו

 ,אסמכתאדהוי  וכדו' שהדבר תלוי קצת בידו, כגון קלפים המשחקיםיש לחלק בין סוגי לפי"ז ו. במזל ר תליבהד אלא כלל
 הי"א(פ"ו גזילה ) הרמב"ם פשפסק ע" (סע' ג) ע"סימן ש ע"בשוועי' ] בקוביא ממש שתלוי במזל וכן כל כיוצא בזה. לבין משחק

אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל  העכו"םשהמשחק בקוביא עם 
 הסמ"ע ביארו ., ע"ככ אין לו אומנות אחרת"לקו עליו לומר שאינו פסול אאימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם. וח

 [.דהגוי לא מחשב זה לגזל אלא דעתו להקנותו למי שכנגדו בכה"ג ועוד, 'דגזל גוי אסור, היינו גזל דאושאע"ג  (ס"ק ד)
 או מוחל נתן הכסףד. 

עות אם המקבל חייב להחזיר משום דהוי מחילה בט )סי' רז סע' י( רמ"אבואם כבר נתן הכסף כי חשב שחייב לתת מצינו מח' 
אע"ג שבא לידו צריך להחזיר, משום שבכל דבר שלא קנה משום אסמכתא, נה בסתם ושאו לא. ועיי"ש שהביא בדעה רא

, ע"כ. ומשמע דס"ל דעיקר ה, ולא הוי מחילה או נתינה בטעותדהוי בטעות. ויש חולקים ואומרים דאם בא ליד הקונה קנ
 אלא שי"ל שהמוחזק יכול לטעון קים לי כדעת החולקים. הלכה כשיטה הראשונה שהביאה בסתם.

 ,אין חשש גזל מוכן לתת פ"כמודיעים לו שמעיקר הדין פטור ואעלדעת הסוברים שיש משום אסמכתא אם ומ"מ אף 
 . ()סי' רז ד"ה ודעת נמוק"י הב"י. והביאו (אמר' גמ ה"ברי"ף ד. ב"ב עח) נמוק"יב כמבואר
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מן   ו"אכל א -' תפילה ה"ה( ל)פי"ב מה הרמב"םכתב  -א
פותח ס"ת ומביט במקום שהוא קורא בו,   הקרואין

וכל העם עונין   ,ואח"כ אומר ברכו את ה' המבורך
וחוזר ומברך בא"י אמ"ה אשר   .כו'ברוך ה' המבורך 

בא"י נותן התורה. וכל העם  כו'בחר בנו מכל העמים 
עונין אמן. ואח"כ קורא עד שישלים לקרות, גולל  
הספר, ומברך בא"י אמ"ה אשר נתן לנו תורת אמת  

 חיי עולם נטעה בתוכנו בא"י נותן התורה. ע"כ.
אלא דנוסף  ])סי' קל"ט(  בטור ובשו"ע וכן מבואר

בדבריהם דאחר שענו הקהל ברוך ה' המבורך לעולם 
ברך ואומר ברוך ה' המבורך לעולם ועד,  חוזר המ ,ועד

 .      [כדי לכלול עצמו בכלל המברכים
והנה דבר שכיח הוא דהעולה לתורה טועה בברכות  
ומברך אשר נתן בראשונה או אשר בחר באחרונה, 

 ויל"ע מה דינו בכה"ג.
טעה   'פעם א -)הלכות קריאת התורה(  במהרי"ל איתא -ב 

הקורא ובירך אשר נתן לנו תורת אמת וכו' בתחילה, 
וגערו בו וחזר והתחיל אשר בחר בנו. וגער בו מהר"י  
סגל שנית והצריכו לחזור ולהתחיל ברוך אתה תחילה 

 )סי' רל"ד(. במטה משההברכה. ע"כ. והובא לדינא 
אף דמתחילה הורה למעשה  )סי' ל"ז(  הבאר שבעאולם 

שוב הברכה בא"י וכו' אשר  דיחזור העולה ויתחיל 
בחר בנו וכו', דמאחר שהתחיל לדעת אחרת לא עלתה  
לו תחילה. וחיליה מדברי המהרי"ל. הדר כתב דנתן  
לבו לעיין בדין זה בים התלמוד ובמצולות הפוסקים,  
מאחר שלא מצינו בדברי האחרונים הרגילים להביא  
דיני המהרי"ל שהביאו דין זה. והעלה דאין לדין זה  

מהרי"ל.  ל, ולא יכול להאמין שהורה כן הכלשחר 
דהכל  )יב.( שהרי כלל גדול תנינן בסוף פ"ק דברכות 

הולך אחר החיתום, דאם פתח בשחרית במעריב 
ערבים וסיים ביוצר אור יצא. וה"נ הכא שחזר  
והתחיל אשר בחר בנו לא גרע ממי שפתח בשחרית 
במעריב ערבים וסיים ביוצר אור דהסכימו כל  

שיצא, ומשמע דאע"פ שלא חזר והתחיל הפוסקים 
ברוך אתה מתחילת הברכה. וגדולה מזאת משמע  

דבחתימת יוצר אור סגי  )או"ח סי' נ"ט( מדברי הטור 
אפי' פתח במעריב ערבים ולא הזכיר אחריו יוצר אור  
כלל. ואפי' לדעת הפוסקים דבעינן שיחתום יוצר  
המאורות וגם שחזר והזכיר יוצר אור, מ"מ לכו"ע  

צ לחזור ולהזכיר תחילת הברכה. והעלה לדינא  א"
דלא מיבעיא שא"צ לחזור ולהתחיל תחילת הברכה 

תחילת "י, אלא שאיסור גמור איכא לחזור לבא
הברכה מפני דהוי ברכה שאינה צריכה ועובר על לא 
תשא. ואם לא נזכר עד אחר שחתם הברכה ישתוק  
לגמרי ויאמר ברכת אשר בחר בנו אחר הקריאה, כיון  

אין סדר הברכות מעכב וכדשנינו גבי ברכות ק"ש  ד
 )סי' קל"ט ס"ק ה'(. מג"אה וכן פסק. ע"כ. )ברכות יב.(

נחית ליישב דברי המהרי"ל ( )סי' ק"מ ס"ק ג' הא"ראך 
מעשה, ובפרט שהמטה משה הביא דבריו שעשה כן ב

להלכה. דשאני ברכות ק"ש דהן ברכות בפנ"ע ולא  
רכות מעכב בהם,  נתקנו על ק"ש וע"כ אין סדר הב

משא"כ ברכות התורה שנתקנו על התורה סדר 
הברכות מעכב בהם. ולכן יש לסמוך על דברי  
המהרי"ל וכל שסיים הברכה יחזור ויברך אשר בחר  
בנו. מיהו אם נזכר קודם שסיים בא"י נותן התורה 
יתחיל אשר בחר בנו ולא יחזור לתחילת הברכה,  

יים הברכה כדברי הבאר שבע. והמהרי"ל איירי שס
 דבכה"ג חוזר ומתחיל ברוך אתה ה'.

, אלא  )שער ד' סי' ט"ז( השערי אפריםוכדבריו פסק 
ם אמר בא"י ולא סיים נותן התורה,  אדהוסיף לפרש ד

יאמר מיד אמ"ה אשר בחר בנו, ולא יסמוך על מה  
שאמר בא"י אמ"ה בתחילתו, דאל"כ יהיה מה שאמר  

 עתה בא"י לבטלה.
כהמג"א דספק  )סי' קל"ט א"א ה'(  הפמ"גאלא דהכרעת 

)הל' ס"ת כלל ל"א סי"ב(  החיי אדםברכות להקל. וכן פסק 
דאם סיים הברכה לא יחזור לברך שנית אשר בחר  

בדרך בנו, אלא יברכה אחרי הקריאה. וכ"כ לדינא 
וביאר דאם נזכר   )הנהגת העולה לקרות לס"ת ס"ה( החיים

ו,  קודם שאמר ה' מהחתימה יתחיל מאשר בחר בנ
ואם כבר אמר בא"י יסיים אותה הברכה ולאחר 

וכן הכריעו לדינא  הקריאה יאמר אשר בחר בנו.
)הל' החסד לאלפים )לדוד אמת סי' ו' ס"ק נ"ז(,   החיד"א

 )סי' קל"ט ס"ק ט"ו(. המשנ"בוקריאת התורה או י"ז( 
דאם אמר ברכה )שם(  בדרך החייםעוד כתב  -ג

התחיל אשר  הראשונה כראוי ובברכה שניה טעה ו
בחר בנו, אם נזכר טרם אמרו בא"י נותן התורה,  
יתחיל מאשר נתן לנו. אבל אם לא נזכר עד לאחר  
שאמר בא"י נותן התורה יתחיל עוד הפעם מתחילת  
הברכה. ואם נזכר לאחר בא"י קודם נותן התורה  
יאמר מיד אמ"ה אשר נתן לנו וכו'. והובאו דבריו 

   (.)סי' קל"ט ס"ק ט"ו במשנ"בלדינא 

 
 בס"ד    
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 הטלת גורל .ה
, קוביא משום, י"רשופ. קוביא משום, טעמא מאי ,קטנה מנה כנגד גדולה מנהדאסור להטיל גורל על )קמט:(  בשבת שנינוו

, בה אזכה הגדולה המנה על שלי הגורל יפול אם, הגורל על שסומך, היא אסמכתא והא, קניא לא דאסמכתא, הוא דגזל
כת' כרש"י. ( ג"ע מט ז")נט י"וובר כ."מתרצה, ע היה לא שכן מתחלה ידע ואילו, הקטנה גורל על אף הספק על עצמו תלה ולכן

  .)ססי' רז( הב"יוהביאו 
 "האפי אלא, ליכא דרבנן גזל 'ואפי היא אסמכתא לאו ה"גדכ קיי"לכי  י"פרששדחה  קוביא( )ד"ה משוםריטב"א ב אלא דעי'

, שלם בלבב לו נותנו ואינו עצב הוא הרי חבירו וכשמפסיד שלם ברצון שלא חבירו בממון לזכות לאדם שאין לעשותו אסור
 להטיל אסור בחול שאף (קמט: שבת) במאיריועי'  עולם, ע"כ. של בישובו עסוקים יהיו ולא בקבע כן לעשות ילמדו שמא ועוד
 בשאין אלא לעדות נפסל אינו בקוביא שהמשחק ואע"פ, בקוביא כמשחק שהוא מפני, קטנה מנה כנגד גדולה מנה על גורל

  .כ"ע ,בדבר איסור יש מ"מ, אחרת אומנות לו
 שהביא קושית )שם ס"ק ח( במ"אועי'  להשו"ע. ה. והרמ"א שתיק ליכדברי הש"ס הנ"ל ()ססי' שכב שו"עהטור וה ופסקוכבר 

 ופירשבדבר, ע"כ.  איסור קצת דיש דמשמע ע"ש' וסי ד"ל' ועסי ,בקוביא גזל דאין ז"ר סימן מ"ובח פסק דהטור ג"שה
אלא שלדעתו  ,שאין משום אסמכתא בכה"גבדעת המ"א אליבא דהטור שמצינו בסימן ש"ע שכת' הטור  (שם) במחצה"ש
 כמה ממנו שנעלם כיון חברו ממון י"זע ולהפסיד שקר להעיד בעיניו נקלס"ל דהמשחק בקוביא פסול לעדות כי  בסימן ל"ד

 ולא, מוכרח הדבר ם"דלהרמב כיון מ"מ, גזל אבק בו דיש הכרח אין ולהטור, אומנות לו שאין כיון פרוטה להרויח קשה
 לטעמיה הוצרך לכן, לעדות לפוסלו כדאי זה דאין דס"ל אלא, גזל קצת ביה דאית דמודה ל"וי בזה שחולק להטור מצינו

מדברי האשל אברהם דלהלן שהביא תשובת פרי הארץ לאסור גורל אם לא דאיכא קצת איסור בזה ראה נוכן  דידיה, ע"כ.
 .שו"ע(הרמ"א ל)ובזה ניחא דשתיק ליה  בדעת הרמ"א הנ"ל וכן נקט הרב פעלים ני כן, עיי"ש.עשו קנין לפ

 להקנותו דעתו שאין מדבריהם גזל אבק הוא שקוביא )שם ס"ק כב( אינה כן שהרי כת' המ"בדעת מוכח שהעירוני דאולם 
 מצד נכון אין סי' ש"ע הטור לדעת ואפילו, ם"הרמב לדעת דהיינו )אות כ(בשעה"צ וביאר  בחול. אף אסור ולהכי גמור בקנין
ותו  ל עדותופס חשש . ולפי"ז מבואר דס"ל להמ"ב בדעת הטור שאין בזה משום אבק גזל אלא משוםשם, ע"כ עיין, אחר

 .ומשמע דלמעשה לדעתו אין איסור בדבר ,לא
. לפי הבנת המ"ב שכן המנהג ולפי"ז יוצא דלדעת השו"ע אסור לשחק בקוביא ואף גורלות בכלל זה משא"כ לרמ"א שרי

בזה  ולא נוהגים שמקילים בכל מיני גורלות של חפצי מצוה וכדו'הרי מעשים בכל יום לכאורה צ"ע דם יולדעת החולק
 .איסור

 הגרלת חפציםו. 
 בין הנהוג, ה'ריפ הנקרא בגורל ת"ס למכור יכול סופר אם נשאל ה היוצא עמ' מג. טור ב("טז ד' סי ב")ח פרי הארץ בשו"ת והנה

 שיטילו ביניהם ומתנין, בקצבה שוין וכולן, ביניהם קצוב בסך שמו את איש שם נקובי כמה שכותבין דהיינו, הסוחרים
 זה בגורלמשום ש, דקוביא חששה ליכאד וכת', חלקו אחד כל לזה זה ומקנין' יהי לו החפץ עם שמו שעולה מי וכל, גורל

כ. והביאו "ע ,ד"בנ לישאל ניתן ולא, שרי זה ודבר, קוביא משום בזה ואין, אסמכתא ליכא תו כ"וא, חלקם לזה זה מקנין
 . ומבואר דדוקא אם קנו לפני כן. ולפי דבריו אם לא קנו מידיהם איכא אסמכתא.)או"ח סי' שכב("א מבוטשאטש באלהלכה 

 והוסיף דליתר שאת) )סי' ער אות ד( יעקבבקול שהביא להלכה תשובת פרי הארץ הנ"ל ושכן כת'  (כז סי' שכב אות) ח"בכה' ועי
או בעוד שיש בו איזה טעות באופן שאינו כשר לקרות בו  ת הס"תתפירגמר היה קודם גרלה תהה ,שלא יהיה בזוי מצוה

 .(אז אין בו קדושת ס"תד
)סי' קעג סע' בערך שי ועי'  הביא מה שעשו במקומו גורל של כוס כסף. ולא פקפק בדבר משום אסמכתא. )סי' סא( בחו"יאולם 

 . ער אות ג(סי' יו"ד )או"ח סי' שכב אות ב ו הברכ"ישכת' על דברי הפרי הארץ שלא הבין טעמו כלל ושכבר תמה עליו  ב(
כי הזוכה אינו זוכה בכסף  ,שבאמת המנהג להקל בהגרלות אף כשלא קונים זמ"ז )יו"ד ח"ב סי' ל ד"ה והשתא( ברב פעליםועי' 

, בעליו ביד עודנו היה החפץ וזה, פתקאות בעלי מכל הדמים שקבל האדם ביד שהוא החפץ נוטל אלא, ותשנתנו קוני הפתקא
, מעות נתנו רק אם כי, החפץ בגוף שיזכו כדי ההוא החפץ בגוף משיכה של קנין שום עשו לא הפתקאות בעלי והמשחקים

 והם, החפץ לבעל אבד החפץ נגנב או נאבד אם דודאי, החפץ בעל אצל פקדון בסוג הם אלא, קנין גמר נעשה לא במעות וגם
 ומה, לו שנתן מעות מעט סך בעד החפץ בעל מיד החפץ קבלמ הזוכה כי, אסמכתא משום אין כן על, שנתנו מעות לוקחים

 החפץ בעל אצל הוא בזה חשש יש ואם, שלהם המעות ולוקח מקבל אינו דהוא כיון, המעות שנתנו המשחקים שאר אצל לו
  .עיי"ש ,המשחקים מיד המעות שלקח

במקום שכסף ההגרלה הולך לצדקה או להקדש לית לן בה דהרי  בלא"השכת' ש )דיני קנינים פכ"א הגה לב( בפתחי חושן עי'ו
 .שי"טלהקדש. והארכנו בזה בס"ד בגליון  אסמכתאקיי"ל בסימן ר"ז דאין 

 פייסז. 
 ברב פעלים. וכ"כ פיםתכי הזוכה מקבל כספי המשת "פייס"להשתתף בפרד סאלא דלפי"ז לכאורה יש לאסור עכ"פ לבני 

ו מגדולי כתבועפ"ז  ., ע"כיש בזה איסור משום קוביא בהגרלה,של המשתתפים שהזוכה בהגרלה נוטל מעות  דהיכן )שם(
 .כי מגרילים הכסף של המשתתפים פייסלענין פוסקי ספרד להחמיר 

)פ"א הגה  י חושןפתחלו קבלה )עי'  יםמנפיקקנין סיטומתא שהרי  שבשעת קנית הכרטיס ישכיון  ,בזה להתיר אלא דיש לדון

)חו"מ סי' סו סוף אות ב(  החת"ס ממילא י"ל דאין כאן אסמכתא לפי דברי ,סיטומתא(קנין דבכה"ג הוי שצידד  כח ופ"י הגה ג(

דמהני סיטומתא במקום דבר שלא בא לעולם וכ"ש דמועיל באסמכתא, דהא טעמא דלא קני משום דלא סמכא דעתיה, 
דמי שקנה  )סי' קעג על סע' ב( הערך שינקט  ובדרך זה .)סי' רא ס"ק ב(בפת"ש  והובא ומכיון שנהגו שפיר סמכא דעתיה וקני, ע"כ.

 בצי"אועי'  .יעלה הגורל עליהם קונים בכה"ג משום קנין בסיטומתאמספר הגרלה בכסף, כיון שעשה מעשה ומחל אם לא 
 .)חט"ז סי' נג(

 רמ"אמהוכן משמע  ,דכיון שלפי חוק המלכות קונה בכה"ג י"ל דתו ליכא אסמכתא ,מלכותא דינאכמו כן יש לדון מדינא ד
זה במשפטי הגוים ובשטרותיהן קנו אפילו  דאם השלישו משכונות זה כנגד (ח"ג סי' סג)שפסק ע"פ הרשב"א  )חו"מ סי' רז סע' טו(

 .אסמכתאא דדינא דמלכותא דינא מועיל לסלק "באסמכתא משום דינא דמלכותא דינא, ע"כ. ומשמע דס"ל בדעת הרשב
 בתשו' השיב משהוכן הבין בדעת הרמ"א . לענין אסמכתא דעכו"ם המקנה לישראל )סי' תמח ס"ק ד(למ"א ובדרך זה מצינו 

קצד )סי' משפט שלום ב. וכבר האריך לדחות משמעות הרמ"א לא משמע כהבנת הרמ"א (שם) ברשב"א שבאמתאלא . )סי' צ(

)ח"ו  במנח"יו )חו"מ ליקוטים סי' טז ס"ק יא( בחזו"א ,)ח"ה סי' מה( במהרש"ם ,)סי' רז( ערך ש"יב ועי' .(זסי' רו ,ב ד"ה וע' תומיםע' סעל 

 . סי' קע ד"ה כ' וע"ד(
, ולקבל את שויו כרווכספי וניתן למ יש לו שוויתמורת כספו מקבל כרטיס שהשמשום  בזה, העיקרי להתירטעם ונראה ה

נכנס בזה וכתב ד ,)ח"ד סי' שיא( בות והנהגותובתש כן וכן העירוני שכבר כתב. משום אסמכתא והוי ככל משא ומתן שאין בו
סיד, בזה לא צריך לשלם מכיסו תשלום נוסף אחר שהפלהשקעה כמו בכל עסק, ורק אם ההגרלה היא באופן שמי שמפסיד 

בעלי הגרלה מרוויחים למטרות י"ל דשרי כי ועוד ] .(חט"ו סי' קעו) המשנה הלכותובדרך זה כתב נמי  .סומך דעתו ולא מועיל
י"ל כסף משאר הקונים( הזוכים )המקבלים  א שייך אסמכתא, וכלפיוע"כ כלפיהם לשונות שהרי אינם מגרילים כל הכסף 

לשאר משחק בקוביא, לגמרי וע"כ י"ל דלא דמי  מופקעכמעט  אויכוי לזכות בכה"ג הסנמי דאין חשש כי ידוע להם שה
 .[(שם) והנהגות התשובותנמי  ו כתבזועיין. ובדרך 

 
. ויש בו משום איסור גזל אסמכתא דהוהדעת השו"ע משחק התלוי במזל, בהמשחק בקוביא כלומר  א'העולה לדינא, 

יש לציין מ"מ וכגון ששייך למשחקים ) כל אחד ואחד הכסף מונח על השלחן הזוכה בשבילאם רמ"א אין איסור הולדעת 
. ובלא"ה כבר כתבו הפוסקים שאין ראוי להתעסק אסורים ע"פ דינא דמלכותא ימוריםהשיש מדינות כגון באר"י, ש

יש בהם משום  (וכדו' קלפיםכגון ) אלא תלויים אף ביד המשחק במזלרק משחקים שאינם תלויים ב' . (בדברים אלו
בפרט ו אין בהם משום אסמכתא, ,מספר ע"מ לזכות בפרס שאנשים קונים ,ותהגרל 'ג .אף לדעת הרמ"א אסמכתא

  .שהדין כן נראהא אין בו משום אסמכתא ואף לדעת השו"ע "לדעת הרמפייס  'דלצורכי צדקה או הקדש.  הם כשהרווחים

 

 
 
 

 

 ()ב מוצאי שבת
איחור תפילת ערבית כאורח חשוב שאין דוחקים  

ראוי מאד לכל ציבור לאחר תפילת ערבית זו של  " - בו
דאפשר ולהוסיף מחול על  מוצאי שבת בכל מה 

  ".פרשת ויקהל... 'הוא מבואר בזהר הקהקדש, וכן 
 יסוד ושרש העבודה ח, יג()

דלתתא לאתעכבא,  כד נפק שבתא, צריכים ישראל " -
דהא יומא רבא עלאה איהו ואצטרך לאתעכבא עלה,  
דבהאי יומא אושפיזא רבא ויקירא קא שריא עלה, 
בגין כך בעי לאתעכבא לאתחזאה דלא דחקין  
באושפיזא קדישא. כדין פתחי ישראל ואמרי "והוא  

תיקונא שפירא איהו בהאי  רחום יכפר עון" וכו' ד
ים ישראל שלמטה  ]כאשר יוצא השבת, צריכ". ליליא

להתעכב ]דהיינו להוסיף מחול על הקודש[, כי יום גדול עליון 
הוא וצריכים להתעכב עליו, כי ביום הזה אורח גדול ויקר  
]היא הנשמה היתרה[ שורה עליו, משום זה צריך להתעכב  
ולהראות שאין אנו דוחקים האורח הקדוש להוציאו, אז  

תיקון יפה   פותחים ישראל ואומרים והוא רחום, שהוא
 זוהר פרשת ויקהל דף רז. ותרגומו() ."בלילה הזה[

גם במילת לשון המאמר הקדוש הזה מילות המעיר  " -
בענין פסוק והוא רחום וגו' דתקונא שפירא איהו  
בהאי ליליא, ויכול אדם להתבונן איך מהראוי לכוון  

 יסוד ושורש העבודה שם()". בפסוק זה בערבית זו, ודי בזה
 

 "עבודת המועדים" מחבר סדרתנערך ע"י 

 

משמע מדברי   -)סי' קל"ט ס"ק ו'(  במאמר מרדכיוכ"כ 
האחרונים ז"ל דאם גם בברכה אחרונה בירך אשר 
בחר בנו כבראשונה צריך לחזור ולברך אשר נתן וכו',  
דוק בספר באר שבע בשם מהרי"ל ובאחרונים ז"ל  
ותמצא דבנידון זה לכו"ע בעי לברוכי שנית כן נ"ל  

 ודלא כיש מפקפקין.
זכיר מי הם המפקפקים בדבר, אולם מצינו  הנה לא ה

שנקט בפשטות כדברי  )שער ד' סעיף כ"ג(  בשערי אפרים
אם טעה בברכה אחרונה ואמר   -המפקפקים וז"ל 

אשר בחר בנו וכו', אם לא סיים עדיין בא"י נותן  
אם כבר  התורה, יחזור ויאמר אשר נתן לנו וכו'. ו

)אחר לא סיים נותן התורה  סיים נותן התורה, או אפי'
יסיים נותן התורה, ואינו חוזר ומברך אשר   שאמר בא"י(

 נתן וכו'.
מ"ש להעיר על  )סי' רפ"ב ס"ק י"א(  בתהילה לדוד]ויעויין 

ושערי רחמים  )ס"ק ט"ז( דבריו, ובהגהות פתחי שערים 
 על השערי אפרים מ"ש לבאר וליישב דבריו[.)ס"ק י"ח( 

חשש לדינא לדבריהם  ס"ק מ"ט( )סי' קל"ט  הכה"חואכן 
משום ספק ברכות להקל, ונקט לדינא דאם בירך  
ברכה ראשונה כדינה ובברכת אחרונה בירך אשר בחר  

 בנו וסיים ברכתו לא יחזור ויברך.    
באדם שטעה ובירך בתחילה אשר והשתא יל"ע  -ד 

נתן לנו, ונהג כהכרעת האחרונים שלא לחזור ולברך,  
אלא דאחר הקריאה טעה ובירך אשר נתן לנו כהרגלו  

 וחתם הברכה, כיצד ינהג כעת.   
דלכאורה נראה דאחר שהכרעת האחרונים כדעת  
הבאר שבע, א"כ נמצא דמה שבירך כעת אשר נתן הוי  

 לברך אשר בחר בנו.ברכה לבטלה ועליו לחזור ו
אלא דמאידך י"ל דכיון דלדעת החולקים מה שבירך 
בתחילה היה לבטלה, ואילו מה שבירך כעת אשר נתן  
כדין עבד. נמצא דלדעתם אם יחזור ויברך אשר בחר  
מברך ברכה לבטלה. וא"כ יש לומר דמשום ספק  

 ברכות לא יחזור ויברך.
דהנה הפמ"ג שהעלה לדינא כדעת הבאר שבע ביאר  
דטעמא מפני דספק ברכות להקל. ויש לדון בדבריו 
דאיך יצא מספק זה אם מברך אחר הקריאה אשר  
בחר, דהא לדעת המהרי"ל יש מקום לומר דמה  
שמברך אחר הקריאה אשר בחר הוי ברכה לבטלה 
)וכהכרעת המשנ"ב דאם בירך אחר הקריאה אשר  
בחר יחזור ויברך אשר נתן(, וא"כ ממנ"פ מכניס עצמו  

 ברכות.  בספק 
וכן יש להעיר בדברי המשנ"ב דהכריע כדברי הבאר 

דדינא דהבאר  )ס"ק ט'( שבע. דהא ביאר בשער הציון 
שבע לאו מילתא פסיקתא דהא"ר הסכים עם  
המהרי"ל דיש סדר לברכות, וכן מצדדים השערי 
אפרים והמגן גבורים, אלא דלמעשה קשה לסמוך על 

רונים  זה לחזור ולברך עוד ברכה אחרי שהרבה אח
העתיקו להלכה דברי הבאר שבע. ע"כ. דהא למעשה  
אף להכרעתו עכ"פ מכניס עצמו בספק ברכה, בברכה 
שאחר הקריאה שמברך אשר בחר, דלדעת החולקים 

 י"ל דברכתו שאחר הקריאה הינה לבטלה. 
ואפשר דסבירא להו דכיון דלדעת הבאר שבע עכ"פ  
  אינו מברך אלא ב' ברכות, עדיף טפי מאשר לחשוש

 לדעת המהרי"ל  ולברך לבסוף ג' ברכות על התורה.
ריאה  וא"כ בטעה ובירך בתחילה אשר נתן, ואחר הק

דמשום ספק ברכות   בירך שוב אשר נתן כהרגלו, י"ל
לא יחזור ויברך. דהא לדעת המהרי"ל י"ל דאם יחזור  

 ויברך אשר בחר נמצא מברך כעת ברכה לבטלה.
דעת  אלא דמאידך י"ל דדעת האחרונים דאף ל

  המהרי"ל אם היפך סדר הברכות לא הוי ברכותיו
הבאר שבע. משא"כ  לבטלה. וע"כ הכריעו דינהג כ

הכא שבירך בתרוויהו אשר נתן נמצא דלכו"ע ברכתו 
 ויל"ע.השתא לבטלה וצריך לחזור ויברך אשר בחר. 

1010-130דפים צבעונים   


