
  
  
  
  
  
  
  
  

  

עבד שהכעיס את רבו והכה אותו האדון והפיל לו שן או עין 
  ?האם יוצא לחירות

 ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו ז''א כ''כבפרשתן 
עיין בספר מעדני אשר , בענין למי שייך השן והעין שנפל לאדון או לעבד, תחת שינו

  .זהו דברים נפלאים בענין ''פרשת משפטים תשס
  

 עבד שהיכה את אדונו והאדון החזיר לו ונפל לו שיניו יש לחקור
האם יוצא לחרות או דילמא כיון שהעבד התחיל תחילה אינו 

  .יוצא לחירות
  

ושאלו לרב האי  כתב א''ק קצ''סליקוטים איוב  חנוכת התורההנה ב
גאון שאלה באופן כזה דאם העבד הכה את אדונו או הפיל שינו 

הפיל האדון להעבד את שינו או סימא את עינו תחלה ואחר כך 
ל " והשיב רב האי גאון ז,אם העבד יוצא לחירות בכהאי גוונא

ס בבלי וירושלמי ולא מצאתי גילוי לדין "שדבר זה חפשתי בש
  . זה

  

יסורים ממרקין  'מ א''ע' הברכות  ' ממה דאמרינן בגמ:אך יש לפשוט
ועין שהוא רק אבר עונותיו של אדם קל וחומר משן ועין מה שן 

אחד עבד יוצא בו לחירות יסורים שהם בכל גופו של אדם על 
 ועתה אם נאמר היכא דהעבד התחיל בתחילה ,אחת כמה וכמה

 אם כן קל וחומר ,למרוד באדונו אינו יוצא בשן ועין אחר כך
 אלא על ,ה"פריכא הוא דהא האדם התחיל תחלה למרוד בהקב

למרוד באדונו גם כן הדין כרחך דגם אם העבד התחיל בתחלה 
  .דיוצא בשן

  

ש "ל הריב"וז: כתב 'ה וכי יכה וכו"בפרשתן בתורת משה ד וכן בחתם סופר
ז "מסופק אם התחיל העבד לעשות דברים אשר לא כדת ועי

הריב עם אדונו עד שמכח מריבה זו שיחת האדון את שן עבדו או 
  .אם גם בזה נאמר לחפשי ישלחנו, את עינו

  

 יסורין ממרקין א"ע' ברכות הל " ממה שאחז:ספק זהויש לפשוט 
ומה שן ועין שהיא אחד מאבריו , ו משן ועין"עונותיו של אדם ק

יסורין שממרקין כל גופו של אדם , של אדם יוצא בהן לחירות
ה מביא עלינו יסורין "ודבר ידוע שעונינו גרמו שהקב, ש"לא כ

כ מוכח שגם "א, ןו משן ועי"כ למדו ק"ואעפי, ואנו גרמנו לנו זה
ז "בשן ועין הדין כך שאם העבד התחיל להריב עם אדונו ובא עי

  .ששיחת עינו או הפיל שנו שישלחנו לחפשי
  

'  ופשט מדברי גמ:נסתפק בזה ב''סימן ע ת צפנת פענח''וכן בשו
  . ל''ברכות הנ

  

מדוע יוצא העבד בשן ועין הרי זה דבר רע לעבד לצאת מאדונו 
  ?וומדוע מענישים אות

שטר שחרור דאדון שאמר לאדם תן  'מ ב''עא "גיטין יאיתא במשנה 
  .יכול חזורזה לעבדי אם רצה לחזור 

  

,  דלכן סבירא ליה לרבי מאיר דיכול לחזורב''ב ע''גיטין י' ובגמ
משום דחוב , משום דלא שייך לומר זכין לו לאדם שלא בפניו

  . הוא לעבד להשתחרר מרבו דניחא ליה לישאר אצל רבו
  

חוב סבירא ליה שש 'מ ב''ב ע''גיטין ירבי מאיר  לשיטת :יש להקשות
איך כתבה תורה בעבד אם כן , הוא לעבד להשתחרר מיד רבו

וכי בשביל שעשאו לעבד בעל מום וסבב , בשן ועיןשיוצא לחירות 
תצוה התורה שיוסיף  רעה על רעתו ויוציאהו גם כן , לו רעה
מ לכאורה נראה ''מ, קראג דלא דרשינן טעמא ד''ואע, לחירות

וכן בתורה , ב''ב ע''ץ חיות גיטין י''כך מקשה במהרי, שהוא להיפך שורת הדין
  .ג''ת רס"ג הרב פערלא לאוין ל"ביאור על ספר המצוות לרסוכן ב, תמימה בפרשתן

  

  :איכא כמה תרוצים
 ו''ק כ''ב אפשר דרבי מאיר סבירא ליה כרבי שמעון בן גמליאל .א

כ באדון כזה ''וא, תה עד שיתכוין לשחתהדסבירא ליה ושח
בזה האופן מודה רבי מאיר , אשר מכוון לעשות עבדו בעל מום

כך תירץ , דזכות הוא לו לעבד שיוצא לחירות מן האדון רע כזה
  .וכן בתורה תמימה בפרשתן, ב''ב ע''ץ חיות גיטין י''במהרי

 שגם אם היה רבו ד''קדושין כ הרי מבואר בגמרא :יש להקשות
דגם זה נקרא שכוין , רופא וכחל לו עינו וסימאה יוצא לחירות

, כ מדוע יוצא לחירות''א, ואם כן אין זה אדון רע, להשחיתה
  .כך מקשה בתורה תמימה בפרשתן

 שגם באדון כזה שאינו זהיר במעשיו ומחבל מעשה :ותירץ
ניחא ליה להעבד לצאת לחירות יותר , ידיו אף כי לא ברצון

  .תו אצלומזכיותיו בעבדו

ודאי גם רבי מאיר מודה שזכות הוא לעבד לצאת מתחת יד  .ב
משום שכל דברי רבי מאיר שאמר שחוב הוא , אדונו לחפשי

זה , לעבד לצאת לחפשי ואין לזכות לו גט שחרור שלא מדעתו
שבעיניו נראה לחוב לצאת לחפשי , רק לפי דעתו של העבד

מצויה לו ו, שכן העבד בהפקירא ניחא ליה, ולאסר בשפחה
וכיון , השפחה לחיות את חיי ההפקרות שרוצה בהם העבד

שבעיני העבד חוב הוא הדבר אין לזכות לו גט שחרור שלא 
אך לאמיתם של דברים ודאי מודה רבי מאיר , מדעתו

שהיציאה מעבדות לחירות ולחיי קדושה זכות היא לעבד 
וזיכתה לו התורה את היציאה הזאת כתשלום , וטובתו היא

ביאור על ספר כך תירץ כך תירץ ב, מי האיבר שהחסירו האדוןעל ד
הובא ל ''זצהגאון רבי יעקב ניימן וכן , ג''ת רס"ג הרב פערלא לאוין ל"המצוות לרס

ל בספרו ''וכן הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ, בפנינים משולחן גבוה פרשת משפטים
  . ח''שיעורי קדושין סימן כ

לפי , יאת שן ועין זה מדין קנספ מה שכתבו בפוסקים דיצ'' ע.ג
ל ''וכן מצאתי בשיעורי הגאון רבי דוד פורבסקי זצ, מעדני אשר, ל אתי שפיר''הנ
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  ?קטן שהזיק האם חייב לשלם כשיגדיל

בענין היכן המקור , ' ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם וגוו''א ל''כבפרשתן 

  .ח''שת משפטים תשסעיין בספר מעדני אשר פרדאסור להזיק ממון חבירו 
  

,  חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה'מ א''ז ע''בבא קמא פ במשנהאיתא 

העבד והאשה , הם שחבלו באחרים פטורים, החובל בהם חייב

, והם שחבלו באחרים פטורין, החובל בהם  חייב, פגיעתן רעה

נשתחרר העבד חייבין ,  נתגרשה האשה,אבל משלמין לאחר זמן

  .לשלם
  

הזיק האם לכשיגדיל יש לו חיוב לשלם מה  קטן שיש לחקור

  .שהזיק או דילמא אף כשיגדיל אין לו חיוב לשלם מה שמזיק
  

ל למדנו ''דמהמשנה הנ  כתב 'ו חלק ב''שער ל ספר התרומותהנה ב

, שהאשה ועבד דבני דעה נינהו בשעת ההיזק משלמין לאחר זמן

אבל קטן דלאו בן דעת הוא בשעה שהזיק אף כשיגדיל נפטר 

אלמא , דהא לא קתני במתניתין הגדיל הקטן חייב לשלם, מנוהי

אבל קטן , אשה ועבד דאריא רביע עליהו מחייבי לאחר זמן

  . אפילו הגדיל פטור
  

 ,חייב, שוטה וקטן,  החובל בחרש'ד סעיף ח''סימן תכמ ''חו ל''וכן קימ

פטורים אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה , והם שחבלו באחרים

שבשעת שחבלו בהם , אינם חייבים לשלם, קטןהשוטה והגדיל ה

  .לא היו בני דעת
  

מסקנת ד 'משנה ג' מסכת תרומות פרק ז תוספות יום טובוכן כתב 

כפשטא ו , כשהזיק אף כשיגדיללעולם פטורקטן הפוסקים ד

  .חייבים לשלם כשהגדילו דהחובל דדוקא עבד ואשה תיןדמתני
  

דכפייה רפרם לרב  ב''ח ע''ק צ''ב'  מהא דאיתא בגמ:יש להקשות

שרף שטר רב אשי י ש" רשש לצלמי ופיראאשי ומגבי ביה ככשור

חזינן להדיא דמי שמזיק ,  וכפו אותו לשלםחבירו בילדותו

  .בקטנותו חייב לשלם כשיגדיל
  

 דקטן שהזיק :כתב 'ק ט''ס' בבא קמא פרק ח הגהות אשריובאמת ב

כפייה ב די דכת''בקטנותו חייב לשלם כשיגדיל ומביא ראיה מרש

 ששרף שטר חבירו בילדותו ואגבי מיניה משום, רפרם לרב אשי

 ,משמע דקטן שהזיק לכשיגדיל חייב לשלם, גוביינא מעלייתא

חנינא מעליית ' דקאמר רבי יוסי ברט ''ק ל''ב' בגמוכן משמע 

ש היכא "אפוטרופוס וחוזרים ונפרעים מיתמי לכי גדלי וכ

  .דאזקי נפשייהו
  

ות דסבירא ליה שקטן שהזיק בקטנותו מ קשה על השיט''ומ

  :ל''הנ' שאינו חייב מה יתרצו על הראיה מגמ

משנה למלך הלכות מלוה ולוה פרק מובא ב 'סימן צ ם פדואה"ת מהר"שוהנה ב

 דקטן שגנב ואבד הדגניב 'פרק אם " הא דכתב הרמבנשאל על 'ד

 שהגדיל יבאר ר לאחלו ואפי,הגניבה אינו חייב לשלם אף הקרן

 נראה ב"ח ע"בבא קמא צ' בגמ כי , טעמו ומנין לרבינו זהלנו מר

 גבי השורף שטרו של חבירו דכפייה רפרם לרב אשי ומגבי להיפך

 ,י ששרף שטר חבירו בילדותו" רשרש לצלמי ופיאביה ככשור

ה אשירי על שם "תשובה אמת שזו אחת מן הראיות שיש בהג

  .ז בפרק החובל שקטן חייב כשיגדיל"א
  

  :אופנים' ומיישב בב

 לומר שרב אשי ר כי אפש,ם לא חש לדבר זה"אמנם הרמב .א

   ,ג שנים"עשה זה כאשר היה בן י

 כי כוונתו רק להסיר מן ,ל בקטנותו"י ר"גם אינו הכרח שרש .ב

וכעין זה  ,רב אשי פגם זה שלא עשה נבלה זו בהיותו חשוב

 ומסתמא לא היה , רבי שנית לנו בילדותיךד''מ מ''ב' מצינו בגמ

ז " וראובן אמר על יוסף שהיה בן י,קטן רק ההפך מזקנותך

  .שנים הילד איננו
  

ו פגיעתן "חש ז''ק פ''ב מן המשנה : היאם'' הרמבוראיית רבינו

וגבי עבד ואשה מפרש שם ' כו' רעה העבד והאשה פגיעתן רע

במשנה דמשלמין לאחר זמן כאשר תתגרש האשה וישתחרר 

ק והיינו טעמא דהאשה והעבד ו אינו מחל"העבד וברישא גבי חש

ו לא היו בני "הם בני דעת רק שלא היה להם דבר לשלם אבל חש

דחובל ' ם טעם זה בפרק ד" וכן כתב הרמב,דעת בשעת מעשה

ל אף על פי שנתפתח החרש "ומזיק דאף שם כתב לפטור אותם וז

ונשתפה השוטה והגדיל הקטן אינם חייבין לשלם שבשעה 

  .עת ושלוםשחבלו בהן לא היו בני ד
  

דעת הגהת כתב  ז''מהדורא קמא סימן קמ ת רבי עקיבא איגר"שווב

 , דעת יחידאי היא,דקטן שהזיק חייב לשלם כשהגדילי ''האשר

 ה והיכא שהקטנים"ד ד"מלוה הי' י מהל"פשנה למלך  במן כתב להדיאוכ

  .וברור
  

,  פטור מן הדיןהדרב אשי בודאי הי כתב ג''ח סימן שמ''אורז ''בטו

כדמצינו ,  שרפרם כפאו בדברים לעשות לפנים משורת הדיןאלא

פ השוכר את האומנין שרב חייבו לרבה בר רב חנא לשלם "בסו

נ " ה,לפועלים ששיברו את החבית את שכרם לפנים משורת הדין

וחלילה לרב אשי שיצטרך שיכופו אותו , עשה כן רפרם לרב אשי

 משורת אלא שהכריעו בדברים שישלם להניזק לפנים, בדין

  .ג''ח סימן שמ''ח אור''ועיין מה שכתב בב, הדין

  

 כתב  שיש לו ראיה 'בבא קמא פרק חעל הירושלמי ראה הפנים ובמ

 הא דכתבומ :ששיטת התוספת דקטן חייב לשלם כשיגדיל

 להוכיח דלאחר שנשאת אף כשהיא ה ומקבל את גיטה"בד א"ע' קידושין י

במסכת נן בירושלמי  מהא דת,קטנה עכשיו אין אביה מקבל גיטה

דהכי תנן התם האשה שהיתה אוכלת בתרומה ואמרו ח "תרומות בפ

רבי ' לה מת בעליך או גירשך וכן העבד שהיה אוכל בתרומה וכו

אליעזר מחייב קרן וחומש רבי יהושע פוטר וקאמר עלה בגמרא 

אמרין כמשנה רצינן רומת , גירשך מי לא ידעה,ניחא מת בעליך

ת ישראל אוכלת בתרומה ואביה מקבל ראשונה שכן ארוסה ב

א אומר אפילו תימא כמשנה אחרונה תפתר שאמרה לו "גיטה ור

ימים ומצא ' התקבל לי גיטי במקום פלוני והיה לו להביאו בי

ימים והשתא מדדחיק לאוקמי כמשנה ' סוס רץ והביאו בה

ולא מוקי לה בשנשאת ' אחרונה וכגון שאמרה התקבל וכו

קבל את גיטה משמע דמשנשאת אף כי כשהיא קטנה ואביה מ

והשתא אי סלקא דעתיה , היא קטנה אין אביה מקבל גיטה

מדין דתרומה ' דקטן אינו חייב לשלם כשיגדיל מאי מביאין ראי

י "א ור"הא התם לענין חיוב קרן וחומש מיתניא גבי פלוגתא דר

ואי אפשר לאוקמי בקטנה אלא ודאי דסבירא להו להתוספות 

  .ם כשיגדילדקטן חייב לשל
  

דאף ' כוונת התוסד ' מדברי התוסאין ראיה ש:ובאחרונים כתבו

מכל מקום מיירי שהיא לא , דמיירי שנתקבל הגט בעודה קטנה

ואחר שגדלה היתה אוכלת בתרומה קודם , ידעה בקבלת הגט

והשתא ודאי שראויה היא להתחייב קרן , שתדע שנתגרשה כבר

וחייבת , יא גדולה כברכיון שאכלה התרומה בשוגג כשה, וחומש

כ "וכ. ט לקידושין שם"וכן מבואר בחידושי המהרימ. לשלם

כ בהגהות חשק שלמה ובהגהות "וכ. הפני יהושע והאור חדש שם

  .פורת יוסף קידושין שם



  האם מותר לומר על כל העבירות שהם טובים לעשותם 

  ?עשה שהתורה אסר את זה עליאאבל מה 

מרתי אליכם תשמרו ושם אלהים  ובכל אשר אג''ג י''כבפרשתן 

  .אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך
  

רבי אלעזר בן עזריה  י שם''מובא ברש' קדושים פרק כ הנה איתא בספרי

אי אפשי , אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר

ומה אעשה ואבי שבשמים גזר , אבל יאמר אפשי, ללבוש כלאים

שתהא , ן העמים להיות ליתלמוד לומר ואבדיל אתכם מ, עלי

פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות , הבדלתכם מהם לשמי

  .שמים
  

 :פ זה להסביר דבר נפלא''כתב ע פרשת ראה ובחנוכת התורה

, כל מה דאסר לן רחמנא שרא לן 'מ ב''ט ע''חולין ק' דאיתא בגמ

הטעם הוא משום דאמרינן אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר 

 לכך עשה הקדוש ברוך הוא לכל ,ל התורה אסרתהרק אפשי אב

 כדי שנדע טעמו של האיסור ואף על ,דבר איסור נגדו דבר היתר

 אבל אם לא היו יודעים כלל טעמו של ,פי כן יפרשו ממנו

 ,האיסור לא היה רבותא כלום רק כאדם שקצה עליו דבר מאוס

  .כי מעולם לא נסה בזה
  

 אפשר לומר ולהודות שאף שבכל המצוות: הנה דבר זה ברור

מ ''מ, שעצם העבירה הוא דבר נחמד מאוד ורק התורה אסרתו

עבודה זרה בודאי שאסור לומר יש עוד עבודה זרה רק התורה 

  .ו שיש עוד אלוהים''דהויא כמודה ח, אסרתו
  

: ל בפרשתן באופן נפלא''לפי זה ביאורו המפרשים הפסוק הנ

מצוות אתם היינו בכל ה, בכל אשר אמרתי אליכם תשמרו

לומר יכולים מה שרוצים דהיינו לומר , צריכים רק לשמור

, אבל שם אלוהים אחרים לא ישמע על פיך, שאפשי וזה טוב

ב ''ל סימן פ''כך כתב בוילקט יוסף להגאון רבי יוסף שוורץ זצ, אסור אפילו לומר

  .ס גנזי יוסף''מח
  

 בפרשת השבוע ספורנו מצאתי קצת סמך לזה ב:מעדני אשר

בכל האזהרות שאמרתי צריך להשמר שלא לעבור ל ''ב וזשכת

, אבל באזהרת עבודה זרה לא יספיק להשמר מעבור עליה, עליהן

  .אבל צריך להשמר אפילו מהזכיר שמה
  

 כתב לחלק דלא בכל 'פרק ום "שמונה פרקים לרמבוהנה ב

הדברים המפורסמים אצל בני האדם  ד:עבירות מותר לומר כך

והזק , והונאה, וגזל, וגניבה, יכות דמיםכשפ, כולם שהם רעות

 ,וכיוצא באלה, וזלזול הורים, וגמול רע למיטיב, למי שלא הרע

והן המצוות אשר יאמרו עליהן החכמים עליהם השלום דברים 

 ויקראון קצת חכמינו ,שאלמלי לא נכתבו ראויים היו לכותבן

כליות ואין ספק האחרונים אשר חלו חולי המדברים המצוות הש

כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו היא נפש 

, וכי הנפש המעולה לא תתאווה לדבר מאלה הרעות כלל, חסירה

 אבל הדברים אשר אמרו החכמים ,ולא תצטער בהימנעה מהן

 הן המצוות ,שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול

ולפיכך , א היו רעות כללכי אלמלא התורה ל, וזה נכון, השמעיות

ולא ישים מונעו , אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם

ובמה , עליהם השלום, והתבונן בחכמתם, מהם אלא התורה

 לא יאמר אדם אי אפשי להרוג את ו לא אמרם שה,המשילו

 ,'אלא אפשי ומה וכו, אי אפשי לכזב, אי אפשי לגנוב, הנפש

ולבישת שעטנז ,  בשר בחלבואמנם הביא דברים כולם שימעיים

  .ועריות

  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

עלו על חמשה הזמינו רכב לנסוע לחתונת חברם  .נידון הלכתי] א
הרכב ארבעה כשרצה החמישי לעלות הודיע בעל הרכב שיש לו 
רשיון רק לארבעה בלבד והוא חושש מקנס כספי שיוטל עליו 
אבל אם מתחייבים לשלם לו את הקנס יהיה מוכן לקחת את 

 עלה החמישי ונסעו לבסוף ,כולם הם שתקו ושתיקה כהודאה
עה טוענים נקנס בעל הרכב ונתעורר דיון מי חייב לשלם הארב

 ואילו החמישי ,שהם היו ראשונים והנזק בא לו רק מהחמישי
טוען שסוף סוף כל אחד הוא חמישי ביחס לארבעה האחרים 

  .  הדין עם מיוכולם צריכים לישא בנזק בשוה
 דוד גזר שלא . האיסור להתייחד עם פנויה.יחוד עם אמה עבריה] ב

כמבואר  פ שאינה נדה ואינה ערוה"להתייחד עם הפנויה אע

 להסתפק אם אחר גזירת דוד מותר יהיה לאדון שוי, סנהדריןב
  .שלקח אמה העבריה להתייחד עמה

אדם הרודה בעבדו הכנעני והכהו הכאה   .בדין יום או יומיים] ג
 ופירשו חכמים ,רבה ומת אם בתוך יום או יומיים מת נהרג האדון

 24תוך את עבדו ומת באיש יכה ש הכיצד יתכן ,דהיינו מעת לעת
  .שעות ובכל זאת לא יומת האדון

 ראובן חפר בור ברשות הרבים הבור היה עמוק עשרה .ר"רהבור ב] ד
טפחים הוא רצה לכסות את הבור ועל כן הלך לביתו המרוחק 
והתעכב מספר שעות עד שחזר למקום בצהרים כבר נפל שור 

  ].באופן מסויים[ היה ראובן פטור מתשלום מדועיבכל זאת  ומת
  ?רבעי נזק'  איך יתכן שור שנגח וישלם גחידה] ה

----- --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ ---------  

 כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי , תתף בהגרלההינה זכות נוספת להש, כל תשובה נכונה על כל שאלה .2

  .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, ל חודשכ. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או 07-75558617ת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה קבל: שימו לב. 5

] 3154010-057לברורים ופרטים נוספים בטלפון [ com.gmail@1000s.meirבמייל 
כ נא לציין בתחילת המכתב על "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות

  .כמה שאלות השיבו
להקפיד על כתב ברור וקריא , השולחים בכתב יד, ו חוזרים ומבקשיםאנ  

כתב לא ברור לא יכנס . שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה . להגרלה

  .נ"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"ייכנס בעזה

   תרומה' פר'בח אדר יום "תשובות ניתן לשלוח עד ר
 



  
  

והבאתם מה שכתבתי ,  האם חייב לשמוע בקולו או דילמא אינו חייב לשמוע בקולו דהויא כעובר על דברי תורהתבענין מה שהבאתם באבא שמבקש מבנו שיקנה לו סיגריו
  .דאינו מוכרח שיעשן הרבה,  צריך לשמוע בקולו אף שמעשן הרבהתיקנה לו סיגריול שאבא שמבקש מבנו ש''ש אליישיב זצ''בספרי וישמע משה מה ששמעתי ממרן הגרי

  

  ל ושל כל גדולי ישראל''ש אליישיב זצ''תלמידו וחביבו של מרן הגריא ''הגאון משה פריד שליט
  .השבוע לאחר שראיתי את הגליון נכנסתי לגדולי ישראל לשאול את חוות דעתם בענין זה

  

  א''ה לייב שטיינמן שליטמרן הגאון הגדול ארי
  .אם הבן יודע שהאבא רגיל לעשן הרבה אסור לשמוע בקולו, ענה לי

  

  א  ''מרן הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט
דטועים הם בדבריהם שאפשר לחיות הרבה שנים אף , חייב לשמוע בקולו, ענה לי

  .במעשן הרבה
  

  א''מרן הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט
רק אם הרופאים אמרו אישית על אביו שזה סכנה לו אינו ,  חייב לשמוע בקולו,ענה לי

  צריך לשמוע בקולו
  

  א''מרן הגאון הגדול רבי מרדכי גראס שליט
 .דאינו מוכרח שיעשן הרבה ממה שקנה, חייב לקנות אף כשהאב מעשן הרבה, ענה לי

  

  
  

øééâúäì àáùë åøúé úà åìáé÷ êéà ë íéøâ ïéìá÷î ïéà éøäïúåìãâá ìàøùé íòù  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'è÷ íéçáæ''ò æ''àøééâúð åøúéã  , ùéã

åøúé úà åìáé÷ êéà úåù÷äì ,îâá àúéà éøä'çéùîä úåîéì íéøâ ïéìá÷î ïéà , àöåéë 
äîìù éîéá àìå ãåã éîéá àì íéøâ åìá÷ àì åá , äîìù úåøéâä ïéàã ïðéùééçã íòèäå

íåùî åà åäùåòãìàøùéì ùéù úåáåèä íåùî åà ãçô  ,à'' íåùî àá éîð éøä åøúé ë
ìàøùé ìù ïúìåãâ òîùù ,åúåà åìáé÷ êéàå ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð , äéäù úåôåãøä úà íâ òîùå äàìúä ìë úà ÷åñôá éîð áéúëã ïåéë

å ìàøùé íòäìåäìáé÷ ïëì àá éëä åìéôà.  
  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  
ò õøúì äàøð'' ÷åñôä ìò äåáâ ïçìåùî íéðéðô øôñá àáåäù äî ô" ïäë åøúé òîùéå

äùî ïúåç ïéãî ïäë "ùøáå''÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷ àáå òîù äòåîù äî é ,
úä åá øùà ÷ìîò ìù ïåçöðä úà øéëæäì åì äéäã äù÷ äøåàëì úà àìå ñðä àèá

÷ìîò úîçìî , åùòðù úåàìôðäå íéñéðä ìë ìò òîùù øçàìã àåä õåøúä àìà
ìàøùéì ,ìàøùé íò íçìäì çöî úåæòá ÷ìîò àá äìà ìë øçàù òîùå , ïåáùç äùò

øééâúäì àáå ùôðä ,åúòã ìò åúãéîòäù àéä äîçìîä ìò äòéîùä à÷ååãå , çëåðùîå
åòä úåîåàî ùåøôì äàø äæëù úåøãøãúäáíì , àá àì éøäã áèéä áùåéî äæ éôì

äîçìî úòùá ÷ø ïúåìãâ úòùá.  
  

èéìù àéåìá íééç áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ùø äðäã''úåîù òáù åøúéì äéäù áúë åøúé úùøôá é , úåîùäî ãçàå

ááåç ,äøåúä úà ááéçù íåùî ,äøåúä úà ááéç åøúéù ïåéëå , àáã áåùçì åðì ïéà
úåáåè åà ãçô íåùî ,ãåòõøúì ùé  ,ñåúä äðäã 'ë úåîáé''ò ã'' á ïîæáù íéàåø éøä íéù÷î

÷ åøééâúä ãåã''ïîöòî åøééâúäù íéöøúîå íéøâ ð ,åîöòî øééâúä åøúé íâ ïëìå.  
  

èéìù øðøì øæòéìà áøä'' àäå÷ú çúô  
õøúì äàøð ,íúåìãâá åéäù íøè ãåò ìàøùé íòì åúáéç úà äàøä åøúéù , àúéàãë

îâá 'é äèåñ'' àäùåìùúéæâä úëùìá åáùé åéðáîå äëæ çøáù åøúé äöò åúåàá åéä  ,
ìàøùé ìù ïúåìãâ úòá óà íéøâ íéìá÷î äæë äø÷îáå.  

  

äøä''èéìù úåéìâøî ìåàù â'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,ùøã''äøæ äãåáòî ùøéô åøúéù àéáî úåîù ùéøá é ,àå'' øîåì ùé ë

âá ìàøùé åéä àì ïééãòù æà øééâúäì äöø øáëùíúåìã ,øééâúäì æà àá àìù äîå , ùé
íééøöî ìöà ãáòúùäì äöø àìù øîåì.  

   

äøä''èéìù õøååù äãåäé øëùùé â'' àåî íéìùåøé''ïéé àìôðä ïåéìâ ì ïùé  
õøéú ïøäà éãâá øôñáã ïééöì äàøð ,ò''é ñë ìò ãé éë çìùá úùøôá áåúëã äî ô- ä

äì äîçìî 'øåã øåãî ÷ìîòá , ùøãîá àúéàåîø èå÷ìé''ñø æ'' æá÷ä òáùðù ãîìî'' íà ä
ìá÷é øééâúäì úåîåàä ìëî àáé ,ìá÷é àì ÷ìîò ìù åúéáîå ,éôò ùøôîå'' íøîåà æ

àáå òîù äòåîù äî ,÷ìîò úîçìî ,ä òáùðù òîùù åðééäå ' ìá÷é úåîåàä ìëîù
øééâúäì åàáé íà ,ìá÷é àì ÷ìîò ìù åúéáî ÷øå , ïë úåîåàä ìëîù çëåî àìéîî

ìá÷é ,ì àá ïë ìòøééâúä.  
  

íéøöî úàéöé ìò ìîåâä úëøá êøéá åøúé íàä  
 åøúéã íéðåøçàä íùá íúàáäù äîä êåøá øîàù 'íëúà ìéöä øùà , úëøá êøéá

íäéøáç úáåè ìò ìîåâä.  
  

èéìù ãéøô äùî éáø ïåàâä'' àñ ãåîìúä ãåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìàô  
ä ïéãî äúéä åúëøáù øîåì ïëúé íàã éúéù÷ä íåìù úøèò éøôñáìîåâ , ïðéôìé êéà

îâá 'ð úåëøá'' ãðä ÷åñôî''íéñéð äùòù úëøá ùãçì ì.  
  

ñðä íå÷î äàø àì éøä íéøöîá äéäù íéñéðä ìò åøúé êøéá êéà  
 äðùîá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîð úåëøá''ò ã''à î ' íå÷î äàåøä

äæä íå÷îá åðéúåáàì íéñð äùòù êåøá øîåà ìàøùéì íéñð åá äùòðù, åîâá ' íù
 åøúé úùøôá áåúëã àäî ïðéôìéé''é ç 'ä êåøá åøúé øîàéå ' ãéî íëúà ìéöä øùà

åâå äòøô ãéîå íéøöî ' íå÷î úà íéàåøùë ÷ø ñð ìò ïðéëøáî àì éøä úåù÷äì ùéã
ñðä , éøäåñðä íå÷î äàø àì åøúé ,øáãîá ÷ø íäéìò äàá àì éøäù ,à''êøéá êéà ë ,

íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù íéåáñåð óñåé äùî â'' à÷øá éðá  
ùøù éì äàøð''à ÷åñôá íâ àúìéëîä íùá íééîòô ùéâãî é 'åâå àéöåä éë ' ìò äìåãâ åæ

íìåë ,è ÷åñôá íâå ' çåøáì ãáò ìåëé äéä àì åéùëò ãò íéøöî ãéî åìéöä øùà ïìë ìòå
àåáéø íéùéù åàöé åìàå úøâåñî õøàä äúéäù íéøöîî ,äëøáä ø÷éòù íéàåø êøéáù 

øáãîá íä íéàöîð íéøöîá úåéäì íå÷îáù äæ ìò äéä ,à''ñðä íå÷î øéôù äæ éøä ë.  
  

äáä''éð õéøå÷ ÷çöé ç'' åïéìø÷ ÷ñðéô úáéùé  
 åøúé éðéòì åàøäå ñðä êéùîä åðéáø äùîã úîà éøîàä íùá õåøú íúàáäù äî

åéùëò äùòð àåä åìéàë ,úòë íéùåòù úåðåîú åîë äæ éøä ,ìéàë àéåä ïëì úà äàøù å
äæ ìò êøáì ìåëé äéä ïëì ñðä ,äæ ìò øéòäì ùé ,à'' ìù úåðåîú äàåøù éî åððîæá ë

êøáì êéøö íéñéð åá åùòðù íå÷î ,øáã äæë åðòîù àìå.  
  

äåöî úãåòñá ìåëàì ìåãâ ïäëì øåñéà ùé íàä  
áîøä áúëù äî ìò íúù÷äù äî'' íä ÷øô ùã÷îä éìë úåëìä 'ã äëìä ' ìåãâ ïäëä ñðëé àì

äåöî ìù íä åìéôà íéáø ìù äãåòñì , áéúëã àäî úåù÷äì ùéãé åøúé úùøôá''é ç''á àáéå 
íé÷åìàä éðôì äùî ïúåç íò íçì ìåëàì ìàøùé éð÷æ ìëå ïøäà , êéà úåù÷äì ùéã

äùî ïúåç íò íçì ìåëàì ïøäàì øúåî äéä ,íéáø ìù äãåòñá ìåëàì øåñà éøä , ïëå
 äðùîá àúéàã àäî äù÷ò àîåé'ò ''îà ' íåìùá àöéù äòùá åéáäåàì äùåò äéä áåè íåéå 

ùãå÷ä ïî ,íéøçà íò äãåòñá áñéî äéäã ïðéæç.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðî  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

áîøä ïåùì úåèùôîã õøúì äàøð'' íâ íòä ïåîä ìù äãåòñá åðééä äðååëäã äàøé í
ãåòñ àéä íàäåöî ú ,áñéî ìåãâ ïäë ïéà æà , ïëì øåãä éð÷æ íò áñéä éøä ïàë ìáà

øåñéà àëéì  ,åéáäåàì äãåòñ äùò êéà áùåéî íâå.  
  

íéîéä úòùúá øùá ìåëàì øúåî íëç ãéîìú çøåà òéâîùë íàä  
 íùá íúàáäù äî á÷òé úéá øåãéñé úåà øùá úìéëà øåñéà áà ùãåç'' ç áúëùðå" ìá÷îäù ì

ëç ãéîìú çøåàåúéá êåúá í ,àáè àîåé ,åæî äìåãâ äåöî úãåòñ êì ïéàå , äðäðäù
ðéëùä åéæî äðäðë äá áñéî íëç ãéîìúù äãåòñîä, úìá÷î íéçøåà úñðëä äìåãâå 

äðéëùä éðô,àáä çøåàä íëçä íà ïë ìò  ,àçøåàã àùìåç íåùî øùá ìåëàì êéøö ,
äæ âäðî úøîåçá âäåð åðéàù ãøôñ ïá àåäù åà ,ð"ì øéúäì ì åîò ìåëàì úéáä ìòá

ïéé úåúùìå øùá.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äðéëùä éðô úìá÷î øúåé íéçøåà úñðëä äìåãâ éøä øéòäì äàøð , íëç ãéîìú ùéùëå

äðéëùä éðô úìá÷ åîë äæ ,íäøáàî ãîìð äæã íééáøò åìéôà äæ  íéçøåà úñðëä ìáà ,
àå'' çøåà ìë ëèá àáù 'åîò ìëàé àåä íâå øùá ïúéù íéîéä. 
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