Contemporary Conundrums
שו"ת מנחת שלמה תנינא )ב  -ג( סימן קלא
חשש ביטול השליחות בגט
בענין מינוי שליחות בשעת הדחק מהבעל לכתוב וליתן גט לאשתו לאחר שיעדר
זמן מסוים מביתו ואשתו....
נלענ"ד דבנדון שלפנינו אין שום מקום לחשוש שמא פייס את האשה וביטל בפניה
את השליחות כי ברור הדבר דלא יתכן כלל שתתפייס כיון דכל זמן שהבעל בבית
הרי הם יכולים שפיר לחיות כדרך כל איש ואשה ,והביטול הוא רק לענין זה שאם
יחזור לסורו ויברח מביתו זו אשתו לעישון....
ובנוגע להחשש שע"י הסמים נחשוב את הבעל כנשתטה לפני הגירושין ,מצד
הסברא חושבני שגם מי שכבר נמכר לסמים הרי הוא רק כשיכור הצריך תמיד
ליין ,ואף גם בסמים בין עישון לעישון שפיר חשיב לדינא כפקח אף שהוא מכור
הרבה וחשוד גם לגנוב ולגזול למלא תאותו לקנות בהם סמים אבל מ"מ שוטה
מיהא לא הוה ,ומ"מ דבר זה איכא לברורי.
שו"ת אגרות משה חלק יו"ד ג סימן לה
איסור עישון סמים בע"ה .ב' דר"ח אייר תשל"ג .מע"כ מוה"ר ירוחם פראם שליט"א.
הנה בדבר אשר התחילו איזה בחורים מהישיבה לעשן חשיש )מעראוואנא( ,פשוט
שהוא דבר אסור מכמה עיקרי דינים שבתורה חדא שהוא מקלקל ומכלה את הגוף,
ואף אם נמצאו אנשים בריאים שלא מזיק להם כל כך אבל מקלקל הוא את הדעת
ואינם יכולים להבין דבר לאשורו שזה עוד יותר חמור שלבד שמונע עצמו מלמוד
התורה כראוי הוא מניעה גם מתפלה וממצות התורה שעשיה בלא דעת הראוי הוא
כלא קיימם .ועוד שהוא גורם תאוה גדולה אשר הוא יותר מתאות אכילה וכדומה
הצריכים להאדם לחיותו ויש שלא יוכלו לצמצם ולהעביר תאותם ,והוא איסור
החמור שנאמר בבן סורר ומורה על תאוה היותר גדולה שיש לו לאכילה אף שהוא
לאכילת כשרות ,וכ"ש שאסור להביא עצמו לתאוה גדולה עוד יותר ולדבר שליכא
שום צורך להאדם בזה שהוא אסור ,ואף שלמלקות נימא שאין עונשין מן הדין מ"מ
לאיסורא ודאי עובר על לאו זה ואיכא גם הטעם דאיכא בבן סורר ומורה שסופו
שילסטם את הבריות כדאיתא בסנהדרין בפ' בן סורר )ס"ח ע"ב( .ועוד שהאב
והאם של אלו שמעשנין זה מצטערים מאד אשר עוברין על מצות כבוד אב ואם.
ועוד איכא איסור העשה דקדושים תהיו כפירוש הרמב"ן בחומש .וגם הם גורמים
לאיסורים הרבה אחרים לבד זה ,סוף דבר הוא פשוט וברור שהוא מאיסורים
חמורים וצריך להשתדל בכל היכולת להעביר טומאה זו מכל בני ישראל ובפרט
מאלו שלומדין בישיבות .והנני ידידו מוקירו ,משה פיינשטיין.
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