
  

 ? בשבת וביו"ט   רת 'אבות ובנים' ג במס ערוך הגרלה  האם מותר ל 

איתא "מפיס אדם עם בניו ועם  (קמח ע"ב)בשבת  במשנה

עם בניו ועם בני ביתו אין אבל בני ביתו", ומדייקת הגמ' "

 עם אחר לא כדר' יהודה דאמר בני חבורה המקפידין זה 

, וטעם הדבר כתב על זה אסור להטיל ביניהם גורלות"

משום שהוא דומה למקח וממכר,   שאסור  (כג הי"ז)ברמב"ם  

כתבו הראשונים שעלולים לבוא לידי מידה ומשקל  ועוד

שקל האם כל והיינו שעלולים לבדוק ע"י מידה או מ

  החלקים שווים.

ח הגורל ווני גורל נאסרו בזה, דבאופן שמכדתרי ג ונראה

האחד בממונו של השני, או במנה גדולה כנגד קטנה   זוכה

הרי זה אסור משום שהוא דומה למקח וממכר, אך באופן 

שמשתדלים לחלוק בשווה יש לומר שאינו דומה למקח 

דטעם האיסור  (בסי' שכב ס"ו)וממכר, ולכך כתב השו"ע 

אורחות  (עי' הוא משום שעלולים לבוא לידי מידה ומשקל 

  שבת פרק כב הערה קסט).

שהמחלק לבני ביתו מנות  (סי' שכב ס"ו)פסק השו"ע  וכן

בשבת יכול להטיל גורל לומר למי שייצא גורל פלוני יהא 

  חלק פלוני שלו, אבל עם אחרים אסור.

דאפילו אם  הביא בשם המגן אברהם(שם ס"ק כה)  ובמ"ב 

הוא דבר מצוה ג"כ אסור בשבת אך ביו"ט שרי, ובשער 

והביא המגן אברהם וזה לשונו " כתב(ס"ק כג) הציון שם 

ילין חלשים על הקדשים טראיה לזה מהמשנה שם 'מ

ביו"ט' ומדוע לא הטילו אלא ביו"ט ולא בשבת, ואין לומר 

שבשבת לא היה אלא בשר עולה שהרי היה בו לחם 

  ."הפנים

השער הציון את ראיית המגן אברהם דלחם הפנים ה ודח 

דבר מועט ולא היה צריך  לא היה מגיע לכל אחד כי אם

להטיל גורלות על דברים מועטים, עכ"ד, ואמנם אף 

  שהשיג השעה"צ על ראיית המג"א מ"מ כתב דדינו אמת ואסור לעשות גורלות בשבת אפילו לדבר מצוה.

 ליל שבת   שיעורי 
 שיעור מורינו רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א 

  תשפ"ג   -   223גליון מס'                                                               בית הכנסת המרכזי שיכון ה'      

 האם מותר לערוך בחירות בשבת?

אלישיב זצ"ל נשאל: באחד מבתי  מרן הגרי"ש

הכנסיות חפצים לערוך בחירות להנהלת בית 

הכנסת, וניסו מספר פעמים לכנס את הקהל 

לבחירות בימות החול אך הדבר לא צלח, 

ושאלתם האם מותר לערוך את הבחירות 

בשבת ע"י קלפי, דהינו שמכינים פתקאות 

מערב שבת וכל מתפלל משליך מעטפה עם 

 ת?פתקא לארגז בשב

כתב בשם  (סי' שכב סקכ"ד)הנה במ"ב  והשיב:

המגן אברהם שאסור להטיל גורלות ע"י 

פתקאות שנכתבו בערב שבת כשמטילין אותן 

לקלפי ומוציאים פתקא מי יעלה לספר תורה, 

ולפי זה נראה שגם בעניננו אסור, ואע"פ 

שאפשר לחלק שדוקא שם שהוא בגדר גורל 

משא"כ אסור כיון שהוא כעין מקח וממכר, 

בבחירות שאין כאן גדר של קנינים אלא רק 

גילוי דעת שכל אחד מחווה דעתו במי הוא 

בוחר, אפ"ה יעוין בלבוש שהגורל אסור 

מחמת גזירה שמא יכתוב, וא"כ הרי ידוע 

בימינו שבדרך כלל כל מעשיה של קלפי מיוסד 

על כתיבה ועוד שהרי גורל בספר מותר ורק 

עובדין דחול, בקלפי אסור, הרי דקלפי הוא 

ולכן גם בעניננו אסור, ונוסף לכך ספירת 

הקולות אסור בשבת ועלולים אף לבוא לידי 

מלאכת בורר וא"כ לכאו' ראוי להמנע מזה 

 (קובץ תשובות ח"ג סי' סו).



כתב השער הציון שם דממה שהוכיח המגן אברהם   אמנם ו 

שמותר להטיל גורלות ביו"ט שהרי מטילין חלשים על 

רק על שאפשר שהקדשים ביו"ט אין להביא ראיה כיון 

אכילת קדשים שהיא מצוה גמורה התירו אבל לא לשאר 

דבר מצוה, ואמנם להלכה סתם המ"ב כדברי המג"א 

  שמותר ביו"ט אלא שציין 'עי' בשעה"צ'.

להטיל גורל בשבת מי יאמר קדיש ומי יעלה לתורה ואמנם  

מפיסין   ושמותר שהרי הי(ס"ק כד)  כתב המג"א והובא במ"ב  

כיון שאין  הוא זורק, והטעםבמקדש בשבת מי שוחט ומי 

זה אינו בכלל האיסור, ויש  כל שהוא מזכה לו חפץהגורל 

אין לעשות זאת בדרך של גורל גמור דם שכתבו סקימהפו

כגון ע"י העלאת פתקאות אלא באופן אחר כגון ע"י פתיחת 

  ספר וכיוצ"ב.

  דברי השבט הלוי 

שנשאל (ח"ט סי' עח) על מה שכתב בשו"ת שבט הלוי  וצ"ע

לערוך הגרלות בשבת ויו"ט בחברת   תרשם בזה"ל 'האם מו

בשם המג"א דלצורך מצוה כגון מי  (ס"ק כד) דבר זה מבואר באו"ח סי' שכב במ"ב ', והשיב 'תהילים ומתמידים

כתב דעם פתקאות גם בזה אסור, ואם  (ח"ג סי' כד)ת יעקב ויעלה לתורה או מי שיאמר קדיש מותר, ובשב

  ת תהילים אינו לצורך כעין זה יש מקום להחמיר', עד כאן דבריו.הטלת גורל בחבר

ומה שייך להתיר על פי  אחפץ כל שהו שאין הגורל מזכה לוכתמוהים שהרי המגן אברהם דיבר רק והדברים 

  זה הגרלות בחברת תהילים ומתמידים, וצ"ב.

כיון שהוא דבר מצוה מותר נמצא דעשיית גורל באבות ובנים ומתמידים אסור בשבת, אבל ביו"ט  ולמעשה

'אין להטיל גורלות בשבת אפילו לצורך  פרק כ"ב אות קיב) ב(ח"אברהם, וכן פסק באורחות שבת  מגןה עתלד

מצוה ואפילו באופן שלא היה יכול לעשות זאת מאתמול, ולכן ילדים הלומדים במסגרות שונות כגון חברת 

  .'ים ע"י הטלת גורלותסתהילים ומתמידים וכיוצ"ב אין לחלק להם פר

  האופן שבו ניתן לערוך הגרלות בשבת 

ורך מצוה אינו בכל ענין, דהנה לבני ביתו מותר להטיל גורלות, נראה דהאיסור לערוך הגרלות לצואמנם 

והטעם הוא שהרי נותן להם הכל משלו ואין כאן ויתור מאחד לשני שהרי יכול להחליט שאין נותן להם כלל 

למקח וממכר אלא מחלק את שלו בצורת גורל, וכן לא שייך  האו שנותן רק לאחד ולא לשני ועל כן אי"ז דומ

  כשהכל אצלם הוא כמתנה. דלא יבואו למדוהרי ה ומשקל שהטעם של מיד

מכספי בית הכנסת או כספי צדקה א"כ זה שייך לכולם ושייך את החששות   יםמגיע  פרסים נראה שאם ה  ולפי"ז

הנ"ל של מקח וממכר ומידה ומשקל, אך אם אחראי אבות ובנים נותן את הפרסים מכספו הרי זה כנותן לבני 

ת הנ"ל, ועל כן אחראי אבות ובנים שרוצה לעשות הגרלות בשבת יכול להביא לכל ביתו שאין שייך החששו

  כספו או שהתורמים יקנו לו את הכסף ככספו האישי, וצ"ע.מהפחות את החלק של ההגרלות 
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                                 יש לפניו עוף ושניצל 

 את מי עליו להקדים?

שכל תבשיל פסק  זצ"להגר"ח קניבסקי מרן 

שבישלו אותו בשמן זית, אפילו שהשמן טפל 

לתבשיל נשאר עליו שם שבעת המינים, וצריך 

 להקדימו לשאר המעלות.

בשמחה ולא נטל את  משתתףנמצא דה ולפי"ז

לו המלצר גם שניצל וגם עוף, עליו ידיו, והביא 

לברך על השניצל לפני העוף, כיון שהשניצל 

מצופה בקמח שהוא מז' מינים אע"פ שהציפוי 

(שמעתי טפל לשניצל ומברך עליו רק שהכל 

 מהגרי"א דינר שליט"א).

 זצ"לדומה הורה מרן הגר"נ קרליץ והוראה 

שהאוכל לחם ומורח עליו אבוקדו אפילו שאינו 

האבוקדו, צריך לברך עליו ברכת מברך על 

 שהחיינו שהרי הוא משמחו.


