שאלה :יש לי חובות רבים ,וכן דמי משכנתא לשלם .קורץ לי לרכוש כרטיס
מפעל הפיס .שמא יתמזל מזלי ואני אזכה לסכום רב ואחסל כל החובות שלי?
ואוכל אז לשבת במנוחה.
תשובה :יש בזה חילוקים דיעות בין הרב הראשי ]לשעבר[ האשכנזי הרב
אברהם שפירא ,לבין הרב הראשי )לשעבר[ הספרדי הרב עובדיה יוסף.
הרב שפירא מתיר .ראה נימוקיו ב"תחומין" )כרך חמישי עמ'  .(301כי היו
שטענו שיש בזה אבק גזל .הרוכש חשב שיצליח .אם היה יודע מראש שיפסיד
לא היה נותן את כספו .ולכן הזוכה לוקח כסף מאנשים אחרים בניגוד לרצונם
האמתי ,וזאת אפילו אם בפיהם הם מצהירים שלא איכפת להם להפסיד .אבל
הרב שפירא טוען ,כיון שמסרו הכסף לקופאי של "מפעל הפיס" ,הכסף כבר יצא
מרשותם ,הם כבר אינם הבעלים .זאת עשו ברצון .אחר כך הזוכה מקבל
מהקופאי ,ולא מהבעלים הראשונים.
אבל לעומתו הרב עובדיה יוסף )שו"ת יביע אומר ,חלק שביעי ,חושן משפט סי' ו
ס"ק ו( אוסר ,והביא ראיות מהרמב"ם והשולחן ערוך.
אבל יש להבהיר ,כי גם הרוצה לסמוך על היתרו של הרב שפירא ,נוהג בחוסר
הגיון .הזוכה בסכום גדול הוא אחד מכמה אלפים .וזה בהכרח כך ,כי כרטיס
פשוט הוא  5או  .₪ 12מפעל הש"ס צריך לגבות מאלף אנשים כדי לתת הפרס
אל הזוכה .וזה בנוסף להוצאות ניהול המפעל ,ולשלם אל הקופאיים ,והמפעל
גם נודב סכומים חשובים להקמת בנינים ציבוריים .כלומר כדי לתת פרס את
הזוכה ,צריכים הרבה אלפי אנשים להפסיד מה ששילמו .איך בן אדם שפוי
בטוח שמתוך כמה אלפי אנשים דוקא הוא עצמו יהיה הזוכה? זה נראה כמו
חלום.
ואפילו יעשה כך שנים על שנים ,בתקוה שבאחת הפעמים יתמזל מזלו ,עדיין
מבנה הסטטיסטיקה לא השתנה ,סיכוייו הם אחד מרבבות המפסידים.
והגרוע מזה ,יצר ההימור הוא יצר רע כמו כל שאר היצרים .כשהאדם מתחיל
בהימורים ,קשה לו להפסיק הֶ ְרגֵלוֹ ,ויעשה כך בכל שבוע ושבוע ,וייכנס לחובות
נוספים רבים.
עלינו ללכת בדרך הנורמאלית .מי שיש לו חובות ,צריך לצמצם בהוצאות .לא
לקנות מותרות .ולפזר תשלומי חובותיו על טווח ארוך כדי שיוכל לעמוד
בתשלומים.

