


   
 

, חק נעריםשמו "אילו שהיתה חכ' הלכה'כמתהללה היורה זיקים ומשחק עם , בעלמא' פוסקים'בשם ' פסקים'
  ].)א"י הפרכה( וכדלהלן כ משקר"הוא ג ,'םמקו מראה'מבלי ' דברי מלכיאל' ם הפוסקמזכיר שאכן ובפעם היחיד ש

 .ראשית :הקדמות קצרות לשהש נחוץ להקדים, אחת לאחת בא להוכיח שקריהם ותעלוליהםנטרם שאבל  .ג
להקל  להתאחז, ין שום מקום אפשרות כללאק "פ דעת תוה"עש, מבין ומסכיםמופנים רק למי ש אינם שדברינו
כשדבריהם מנוגדין  ,'הפוסקים דעת מיעוט'על דברי או אפילו , 'פוסק יחידאה'דברי  סמך על 'אשת איש'בהתרת 

בכל משך להצדיק  רצו, ועוקרי הדת למיניהם' ריפורמים'הש איךו בדיוק זההרי ד, 'מנין ובנין רוב'כ מ"וכש', רוב'מ
 דהרי בכל דין יש דיעות בודדים ,זה יכולים להתיר כל איסורים שבתורה מהלךדב ,את עקירת הדת שלהם הדורות
' מ סי"חו(א "והובא להלכה ברמ ,'דיין שקר'הוא  'פוסק כמי שירצה'הד  ש"וכבר צווח הרא ,הלכהמ ודחנש מקילים

 העיאף לד בזה דצריכין לחוש ,חזור ושוב שהפוסקים הזהירו' אשת איש'ובפרט בהנוגע להתרת  .ש"עי )ב"ס, ה"כ
  .גמור' עקירת הדת'דזהו  ,ם פוסקלא עלתה על דעת שו, 'מנין ובנין רוב'לקולא נגד  זהאבל לנקוט ב ,אהיחיד

' דיעותיו'אלא גם ב, ק"פ תוה"ע לעשות ו אסוראמה שמותר ' מעשיו'דכל בר ישראל מוגבל לא רק ב, שנית
רבינו  ש"וכמ גמור' סאפיקורו'הוא  'ק"היפך מדעת תוהחושב 'הו, מה שמותר לו לחשוב ומה שאסור 'השקפותיו'ו

וממילא פשוט  .'מינות'זו  – 'ולא תתורו אחרי לבבכם'ד ת"הל ה עלעובר בזש :)ז"ושפ, ג"מצוה רי(החינוך 
משום שכך הוא דעת רק ' מסרב'ו' מעגן'ו' רשע'כ', מאיס עלי'עליו ב' מורדת'מי שמעכב גט מאשתו ה מתארהד

  .פשוטו כמשמעו 'אפיקורס'הוא , 'כב ממנה גט לעולםמותר לע'שהפוסקים כתבו להדיא שלמרות , הרחוב

מליתנה והוא ממאן ', גט'שמבקשת ממנו  רק, הבעלב כלום האשה לא פשעהשכ פילוכך הוא א אםד, שלישיתו
ג "שהלכה בעש, כשאכן פשעה נגדו ו"קכ "א ,ל"וכנ 'אפיקורוס'מר כן הוא והא אדרבה, 'רשע'אינו ז "דעכ ,לה

  וכמו[ ג"ו בעשתדיהפסשתחזיר לו מה שממאן מלגרשה טרם והבעל , ת"והוציאה ממנו רכושו וילדיו בניגוד לד
אלא ' אפיקורסים'אינם רק ', מסרב'ו' מעגן' 'רשע'אותם המתארים את הבעל כפשוט דהרי , ]ברוב רובן של המקרים

כאילו שזהו דרך : משקר דנן' דיין שקר'כמו ש[, להצדיק מעשה רשעות הנשים, מובהקים 'לצים'ו 'םטפשי'שהם גם 
וכדלקמן  מבלי להפלות אם הם צודקים או לא, ..'לעידיס'ובת הבעד ט רק לדאוגו חושצריכין לשלעולם  הפוסקים

  ].ל"חר' ניאוף'בתאוות לקויים הם שהאומרים כן  :)'אות ד, ו"ת מ"ל(דרך פיקודך ' ועי ,)'ול, ז"כ: אותיות(

כדי שלא יחשדו [, 'פזמון'כ ובהעברה בעלמא בשפה רפה וומרבא ,ח"לצאת יד הרוצש דנן' משפיע'ה ואף[
ותיכף , וחסל 'ול ורשעותומקרים שהנשים עושין עכמה יש 'אמת בד ]:םקוי בחולשה כלפי הנשיל ואשה ואות

זהו חטא בל  .)'אות ח(וכדלקמן  הגברים הממאנים מלגרש את ולרדוף ,לדאוג עבור הנשים כיןצרימ "דמ :ךממשי
הלא הקושיא  ,רמבלי לעשות שום דבר ממשי לחלצם ממיצ, כלהמקיפוח הגברים מ להתעלםוהתאכזר ל, יכופר

 יםלכהוה הנשיםלהוקיע ולבייש  שצריכין ,אף פעם אחת אנשים הללו לא יצאו למה ,הגדולה יורד ונוקב עד לתהום
י שופטי "מצערן של הגברים הנדכאים ונרדפים עכליל מדוע מתעלמים  .רכוש או ילדים ןהימבעל יםזלוג וג"בעש
' משפיעים' 'רבנים'והכל באשמת , מהם מתו מרוב צער הכמום נחלאו מהכמה ש, ואכזריות ם בכל מיני רשעות"עכו

  .]ל"נכם לקויים בהיותנגדם ממשית ' פעולה'מבלי לעשות שום  הנשים 'רשעות' המחפים על ,כאלה 'דיינים'ו

, לדבריהם' מראה מקום' יםאלעולם אינם מביש, והנה שונה מן המסלפים המדברים בשקר בשם הפוסקים .ד
אנחנו  אבל .דהרי יראים דאם יבדקו אחריהם יתברר ששיקרו, וחסל' ך כותבים הפוסקיםכ'מפיהם ש פולטיםרק 

' חלק'ו 'ספר'באיזה [ מדוייקים 'מראי מקומות'ים איבמ אנו כןל, להסתיר' מה'ואין לנו ' אמת'אומרים ה מכיון שאנו
, 'הקלטה'היכן שנמצאת על ה וייקהמד' זמן'נציין ה ,כמים דנןחדברי המת כאן יאבכשנכן ו ,]'אות'ו' סעיף'ו' סימן'ו

, תופס מקום רברבים  'מראי מקומות'ציון הכיון שו[, באופן שכל מי שרוצה לבדוק אחרינו יכול לעשות כן בניקל
מה שכל דורש ומבקש יכול להוציאם ' ד"פנקס בי'ב מוצאם קוםמנציין ללכן , הקורא יתבלבלש זה יכול לגרוםו

  :ניחזי אנןו, סדר שנאמרוה על, דבריהם נפן ונבא לענות על עתהו. ]וראכדי להקל על הק ,משם בנקל ובחנם

בעליהן כשאנחנו עדים על נשים ש, ..'אהבת לרעך כמוך'יסוד היהדות הוא ו :)20:20( דנן' משפיע'ה לשון .ה
, ...'להרשעות שותפים'עושה אותנו כזה  ,שותקים וואנ ,במניעת גט 'אכזריות'אותם ב' ינגאביוס'ומצערים אותם 

  .'מלחמה נגד התורה ונגד יהדות'הו זלמנוע גט מאשתו ' ):4130( ]ולהלן[

גם ד, דנן' משפיע'כמו שחושב ה 'נשים'אהבת  ולא 'ישראל'אהבת   הוא 'ואהבת לרעך כמוך'מצות  :תגובתינו
כשלא קיפחה  ףאבל א .מכל אשר להם אותם וחייבים לחלצם ממיצר כשמקפחים ,אין דמם הפקר י"מבנ 'גברים'ה

די היא מתעקשת על כך אם , אשה רוצית בגטשהדכל  :לומר מובהק 'דעת בעל הבית' ל"כ הו"ג, את בעלה משלו
  .'רשע'ו' אביוזער' 'אכזר'הוא , וכשאינו עושה כן, ליתן לה גט' יסודות יהדותו'מוטל על הבעל מצד  אז ,מסויםזמן 



   
 

', רצונומוציא אלא מ אינו האיש'): א"מ, ד"פייבמות ( משנה מפורשתו, היפך הגמור מדעת תורהל י זהודהר
 'לעולם' מותר להבעל לעכב גט מאשתו המורדתד :כתבו להדיא ]ג במספר"כ[ רוב מנין ובנין של גדולי הראשוניםו
ידאה של חודלא כדיעה הי ,)1098רישום (ד "מוצג בפנקס בי, )'ענף ג(מלחמת אש דת ' בקונלשונם כמעותק [
כאילו דלאחר  ,המזוייף לוםושיים כ דלא כהח"וכש, )'ד תאו', ענף ב(ש "עי, לגרשה' מצוה'פ "עכד' י"תלמידי ר'
  .ש"עי )ז"ק י"סוס, ז"ע' סי(מ "בחוכן נפסק להלכה  ,])ד"אות י ', ענף ז(ש "עי, ו"ח ח חודש מותר לכופו לגרש"י

הוא  פחה אותו משלויכשקו[, )'גת או(ל "וכנ' ותאפיקורס' יודהמלבד  ,'אכזריות'אומר שזהו הד פשוט וממילא
כאילו שלא היה  ,שהתירו לעגנה לעולם על רבותינו הקדושים' הוצאת לעז' הוי וגם, ])שם(ל "וכנ 'טיפשות'גם 

כאילו ת אנשים תמימים הסיל ,בפומבי זו' הצהרה' הדבר להשמיע הרי עצם .איכפת להם צערן של נשי ישראל
מחמת  יםכשמגרש' גט מעושה'ב להכשיל האשה מוביל, ליתן גט ניםמאהגברים המעליהם לרדוף  'מצוה'ש

  .ז"ועליו ליתן את הדין ע, 'ממזרות'ו' אשת איש'ד ים הנוראיםכשולמה םה שתוצאותיה, והבזיונות פותיהרד

שמיאן  בעלו של ילאב ,שלא כדרכו שכתב מכתב חריף 'רבי'העם מעשה  :)39:00( דנן' משפיע'ה לשון .ו
: ומסיים המכתב, ים שיעשה כןמלמרות שכבר אמר לו כמה פע ,לשמוע לו לגרשהייתכן שבנו ממאן ש, מלגרש

  .'..אי אפשר לו לעשות' שיותר מזה

מלומר בצנעה [ 'יותר מזה'ש הרבידברי דהרי  ,מובהק 'ראיה לסתור'הבאת מ חשיתמו' דוגמא'זהו  :תגובתינו
את הבעל ' לבזות'ד: מפורשת' הוראה'זהו  ,'לעשותלו  רי אפשא' ]שיתן גט להוריובצנעה  כתובלאו , להבעל

י פרסום שמותם "ע, ממאנים מליתן גטהלרדוף הגברים מצוה דנן ש' משפיע'הולדברי  ,בפומבי הוא מן הנמנע
מדגיש הרבי  מדוע כ"דא ,ומטפח על פני גדולה הרי קושיא, ד ומחנותי מזון"ולזורקם מביהמ, ברבים] ותמונתם[

 או, גרששי דעפיצו כתבי השמצה על הבעל שיחסידיו צוות לל היה בידו הכי לא, 'אפשר לו לעשותיותר מזה אי 'ש
' מצוה'כ במילואה עודד דנן 'משפיע'המה ש[בית אביו לפני או , לפני ביתו פומביים 'הפגנות' רוךלע ח אותםושלל
, אלא מאי .]וכדי בזיון וקצף ,י"שר 'רלויפלעטבוש ג'ארורה דמתקרי וה השונא דת החצופכשנפגש עם , 'חיוב'ו

 ,ואין עושין משחק מזה ,)'באות (ל "וכנ' רציחה'הוא  'בזיון'מלבד מה שדהרי , ענשזהו מן הנמ ביןה רביהד ל"עכצ
  .שמנצל את זכותו שנתנה לו התורה למאן מלגרש משום' חייב מיתה'דהרי שום פוסק לא אמר שהבעל 

דפוסל אפילו ) [ד"תי' סי, ז"ח(א "רשב: כ"דכ ,ע"פוסל הגט לכו 'ןבזיו'הרי ד, והוא העיקר – זה כל מלבד אבל
מה ' מאיס עלי'כמו ב' פטור לגרש'כ שמי ש"וכש, 'כפיה'הוי ' בזיון'משום ד' לכופו'כיון שאסור ' חייב לגרש'במי ש

, )'אות ז, ד"קנ' סי(י "ב, )ח"קי' סי, ד"ח(ז "רדב, )ט"של' סי(ש "רשב :כ"וכ ,]כהיום דהוי רוב רובן של המקרים
בצל , )'ה' סי, א"ח(הגם שאול  ,]תצא ,שאתינ כבר אף אם, אם ביזהוד[ברך יצחק , )'אות ז, ד"קנ' א סי"דמה(א "רמ

י "דלא נמצא שום פוסק המכשיר גט הניתן ע, ע מודים בזה"וכו, )ב"אות י, ח"ק' סי(א "חזו, )ג"י י"סוס(הכסף 
 ,שהיא עם השני ל פעם ופעםובכ, 'אשת איש'האשה נשארת ש :הם' גט פסול'צאות הנוראות מווהת. 'בזיון'הלחץ ד

גמורים ' ממזרים' הם ובניהם, על כל כח וכח 'חנק'וחייבים מיתת , עשרת הדברותמ' לא תנאף'הם עוברים על שני
' סי(כפיית מאסר ' וראה קונ[ .הבן זאת ,'אי אפשר לעשות יותר מזה'ש היה פשיטא להרביולכן  ,עד סוף כל הדורות

אף על מי , אסורים כהיום' הרחקות'הד :הסכמת הפוסקיםד, )5029רישום (ד "המוצג בפנקס בי) 'וג', ב: ענפים', ה
   ].ה מעולםזלא נכלל ב ,על הבעל 'בזיונות'וכן ', פטור מלגרש'ש' מאיס עלי'אבל על טענת , מן הדין' חייב לגרש'ש

עלה בדעתם יהרי , לאחרונה' בתי דין'דירו במהלך ההגדולים שהח' שינויים'לאותן שאינם בקיאים בה, אגב[ .ז
ד ותבקש "שתפן לבי, למה לא ייעץ להאשה', אי אפשר לעשות יותר מזה'ד אמר הרבי דמדוע: נוסףתמיה גדולה 

. היוםכעושין מו שכו ]'סירוב'יוציאו עליו , ואם לא יענה להם[, 'ת על תביעת גט"הזמנה לד'מהם שישלחו לבעלה 
 דכיון', תביעת גט'על ' ת"הזמנה לד'לא שלחו הבתי דין , דעד כלפני עשרים שנה, פשוט מאוד ז"אבל התירוץ ע

ורק בשנים , כלל הלכתית 'תביעה'אין כאן וממילא נמצא ד, הבעל פטור לגרש מן הדין ,דברוב רובן של הנידונים
 ',תביעת גט'על ' הזמנות'לוח התחילו לש, ]'עגונות'כדי להציל ה 'כאילו'ו ,'ביזנעס'בכדי להגדיל ה[ האחרונות

שבו כתוב שהוא מוותר ' שטר בירורין'שיחתום  ,'סירוב'על ם ואיב ותומכריחים אי ש"ופוסקים לו שעליו לגרש ע
      .)ב"וכ, א"כ: יותאות(שפוסל הגט וכדלקמן  ,גמור' כפיה'ל "מה שזה גופא כבר הו, על זכיותיו ההלכתיים

יוכרח ז "עיש' לנדותו'והשואל רצה , באיסור' מינקת חבירו'במי שנשא  )ד"כ' סי(ר הזקן "ת אדמו"שו' עיו
הוא פסול , ו"דגט מעושה שלא כדין ח'.. ק"וזל, א אינו מסכים לנדותו"דבשו :ומשיב ,ל"דעת מהרשוכ לגרשה

הפוסל לא פחות  'בזיון'הוי אונס ד שוב' בפרהסיא'ד, בצנעה[רק שאומרים לו ' אין כופין כלל'ו', דאורייתא
  .ק"עכל ,..שוטים]כפיה ב[ל דנידוי אינו כ"אף את ,הלכך אין לכופו בנידוי: ומסיים  ,..שחייב להוציא]: 'נידוי'מ



   
 

אף מי ד דפשיטא ליה ועד כדי, התלוי במחלוקת הפוסקים 'גט מעושהספק 'מאף רק הרי לנו עד היכן שפחד 
לעשות כן  הסכים ז לא"ועכ, תר לנדותוכמה פוסקים מו ולדעת, הלכה חייב לגרשה פ"עש, 'איסור'שנשא אשה ב

  .לעלמא שלא כדין' אשת איש'התרת ו' גט מעושה'מחשש 

לרדוף ולבזות  ,רין דמן של ישראלפקיומ ,המתיימרים להיות ממשיכי דרכו ,ועכשיו באים קלי דעת הללו
פי דעתן מה של ,'מורדות'שממאנים מלגרש נשותיהן הרק משום , על שום איסור ום שלא עברריבג יבבפומ

ואינם מתחשבים  ',שנשא אשה באיסור'ממי  עוולה כנראה יותר', עוולה גדולה'המגושם שספגו מן הרחוב הוא 
ים מחליטהללו ' אפיקורסים'ו, 'לעולם כל ימי חייה'מותר לעכב מהן גט ד :להדיאהפוסקים כתבו כלל במה ש

הוא ] 'בעל אחר'ברוצית היא שמפני  'עלימאיס 'המורדת ב[דמי שעובר על רצון האשה : להיפך 'סברת כריסם'מ
  ]. שומו שמים על זאת, 'איסור'נשא אשה בו 'גרוע מהעובר על רצון ה

ג "קרי שהולכת בעש[ ,ודאשיש מקרים שהאשה עושית דברים רעים מ אמת ):43:00( דנן' משפיע'ה דברי .ח
להכות על  בכאן מטרתי ןואי, 'פוסק'אינני אבל  ,]עליו כל מיני מלשינות' מוסרת'ו, ווגוזלת מבעלה רכושו וילדי

  ]...בעל אחר שנתחשק להםדבר נורא הוא לצער הנשים האומללים [ ..אבל ,..אבל ,..אני עצמי גבר גם דהרי ,גבריםה

מלהרעיש על רשעת רובא דמנכרא של בהעברה בעלמא פטור עצמו מנסה לש ,מצידו גדול פשע הוז :תגובתינו
בעוד שהדין  ,שמותרין לעשות כן 'ספק'וכאילו שיש צד , 'אינו פוסק'שהעלוב ם האמתלא ע, הנשים העושים כן

רין לו לישא אחרת יולא עוד אלא שאף מת ,ברור כשמש שהבעל מותר לעכב מהם גט עד שיחזרו להם הפסידם
 מעמידהוא אז , לבעליהן ותים עושששהנ מה' רשעות'כשנוגע לעמוד נגד ה רק מדוע, )ז"ל אות(ג וכדלקמן "בכה

כי ) 'ג, 'יתהילים (ידוע מה שמפרשים הפסוק [ ,..'פוסק' שזה אסור מכיון שאינו' אינו יודע'ש וכאיל' תם'פתאום פני 
  .]'ענוותן כהלל'מוכן אף לעשות עצמו , דרשע הרוצה להשיג תאוותיו, הלל רשע על תאוות נפשו

 גות הרי אסור לו לפצות את פיו בזה ולה כ"א', ינו יודע הלכות אלוא' אםהלא ד, הקושיא מרפסן איגראו
וקשין , דמי שאינו יודע בטיב גיטין לא יהא לו עסק עמהן )א"ע, ג"יקידושין ( ל"ז הזהירו חז"דהרי ע, דיעות בזה

מין עצמו בחור טלה היה לו כ"וא, )ג"ס, ט"מ' סיע "אה(ע "וזה נפסק להלכה בשו ,לעולם יותר מדור המבול
י לפני אנשים תמימים במובפ' לפסוק'ואיך הרהיב בנפשו  ,תערב בתחום שאינו שלולשתוק ולא להו העכברים

המנוגד מן ' פסק'דזהו  בו בזמן ,ד"פ הוראת בי"לבזות את הבעלים העושים כתורה ע צוהשמ :דבריומאמינים בה
יסורים וגם מכשיל בזה את הרבים בא, 'רציחה'כ הויוממילא שלא כדין ' הלבנת פנים' ידהו, ההלכה הברורה

את ' אבל, כלל 'אינו פוסק'גם ו 'אינו יודע' פתאום, ורק כשבא לרשעת הנשים .'ממזרות'ו' אשת איש'החמורים ד
ושיצאו , בעבר המכשולים החמורים שיצאו מדבריו כלש נאמנה ידעו, 'כי הוא חזק ממנו אי אפשר לרמות ה"הקב

יתנפלו עליו ' ממזרים'כשאלפי  ביום הדין יענהמה ו, ..ל"זקף על חשבונו לעתיי אשר לכל הכל, מדבריו להבא
  .לעולם ועד ואת כל דורותם שקלקל אותם על בצעקות נוראות

 אז ,]ולא דברים אחרים[ לחוד כשהאשה תובעת גט ,דעת רוב פוסקיםפי  לע: )49:00( דנן' דיין שקר'דברי . ט
  .ד שבחרה היא"אותה ביאחריה לוהבעל צריך לילך , ד לילך"לבחור באיזה בי ידהיש ב

רוב 'דלא רק שאין כך דעת  ,'םיוגלוי יםגס יםבשקר לשונוו פיו את ריפקמ'הן דוגמא מובהק מ זהו :תגובתינו
אם  הללו דבריול 'מקור' וכיחשי בגלוי מנומ יםתובע חנואנו, ר כןבושס' פוסק יחידאה'אף דליכא אלא ', פוסקים

 ]ז במספר"י[ פוסקים הרבהכ "יש ג, אותה לקבל גט' תובע'ש א מיהו אפילו כשהבעלד, דהלא נהפוך הוא .יוכל
שהבעל צריך לילך  ,ג"הסוברים בכה ]ט במספר"י[ החולקיםלעומת , אחריולילך האשה צריכה  ז"דעכ הסוברים

אלא שרוצה לגרשה מחמת , עליו' מרדה'כשלא  בגוונאמיירי  מהם עשרה הרי, פוסקים ט"יואף מאותן , אחריה
' וכדמנויין בקונ[ ,'תובע'הבעל הוי השאף כ גם הם מודים שצריכה לילך אחריועליו ' מרדה'ן כבל כשאא', מומים'

 'תובעת'שה היא הכשהא בגוונא אבל .)]5031רישום (ד "מוצג בפנקס בי) 'וד' ג: אותיות', ז' סי(תכסיסי פורצים 
ה המתפאר עצמו תמיד מגודל גאונותו ז 'דל גאה'ו, ר שהבעל צריך לילך אחריהסובליכא אף פוסק יחידאה ש, גט

  ..שסובר כן' פוסק יחידאה'בו בזמן דליכא אף , 'רוב הפוסקים'מצהיר כאן בשקר שכן הוא דעת , וידיעותיו

אין הבעל , 'ממונות' ל ג בשבי"אם האשה הלכה לעשד :והלכה כז לא נמצא ):49:35( דנן' דיין שקר'דברי  .י
  .ולא הבעל הזבד מכריע "הביפשוט ד ,א"רמזה ביש מחלוקת בכיון שובכלל , 'גטל התתביע'ד על "צריך לבא לבי



   
 

, ז"מקור ע לא נמצא שוםד מרשאה מ, ראשית: ונבא אחת לאחת, יםסג 'שקרים'ן שני אהוא אמר כ :תגובתינו
למי ' ד נזקקין"אין בי'ד ,)א"ו ס"כ' מ סי"חו(א "ברמו ,)ה"ס, ח"שפ' מ סי"חו(ע "בשו דהמקור הוא ,הוא שקר גמור

ס את ולקנ כדי ,תיקנו כןש מאי טעמאד, זיל בתר טעמא, 'אישות'ל 'ממונות'מ בין "דמאי נפק ,ג"שהלך בעש
הפסיד יבא שם לאחר שת כש"שוב לד ושלא יזדקקו ל 'חוטא מפסיד'שיהא ה ,ג באיסור"שהלך בעש' עבריין'ה

אלא שהפסיד שם , שם לא הפסידעצמו תובע הכש אףכ פשוט ד"וא .ג"למען ידעו ליזהר שלא לילך בעש, ג"בעש
ג "ת טרם שהתובע משלם לו את כל מה שהפסיד על ידו בעש"בע חייב לעמוד עמו לדתשאין הנכ "דכש, להנתבע

  ). ה אבל"ד, ג"אות י(דלקמן פה אחד וכ להדיא מו שכתבו כל הפוסקיםוכ

דאין הבעל חייב לירד עמה  ,דיםרכוש ויל ממנו שם וגזלה, ג"באשה שהלכה בעש כי נמידה ,ברור ממילאו
והרי יותר  .'חוטא נשכרשלא יהא 'כדי , ג"עששהלכה ב מו שהיה קודםכחזיר הכל תש טרם ',תביעת גט'על  ת"לד

מתירין לו לישא אחרת ולמנוע ממנה גט עד אף  ,ג"דעל סמך מה שהלכה בעש :הוי הסכמת כל הפוסקיםמזה 
 שלא נשא אחרתרק משום ד, ואיך יעלה על הדעת, )ז"לאות (קמן וכדל ג"אותו בעש השתחזיר לו כל מה שהפסיד

  .אתמהה, ג"למת לו מה שהפסידתו בעשששמטרם  וגם יתחייב לגרשה ,גטעל  ד"בבי תוכל לתובעוש ,תגבר כוחה

לההולך  אין נזקקין'הדין שדנביא מקורות מפורשים  ,ומעקמים כל הישרה דוברי שקר ותבכדי לסתום פיו .יא
ל היבם ע לפני המושללהתרעם הלכה ש יבמהד) ו"צ' סי(השיבת ציון להדיא כ "דכ, 'אישות'גם ב שייך' ג"בעש

 אף) 'ענף ז, 'ע סי י"אה(יצחק  בארהו דברי והביא, ל טענה זוע ד"ביב 'אין נזקקין לה'שוב , חלוץ להל שאינו רוצה
 ג"בעתו בעשיתה תה דאם, ]לך למרחקים עם הצבאצריך לי הישה שוםמ[מן הדין  'חייב לגרש'כלפי בעל ה

לא הלכה ם שדאלא דכתב , אמיתי' עיגון'מקום  יהשה למרות 'גטתביעת ' לע ת"נזקקין לה בד לא היואז  ,להתגרש
 לקבלג "אם הלכה לעשד, בנוגע לתביעת כתובה) ה ומה"ד, ח"י' ע סי"אה(כ יגל יעקב "וכ .ש"ג כלל עי"לעש

. ב"קע, ע"ק ,ח"ק ,ד"ק', ה' סי, ד"חי(ל "כ משנה"וכ .ש"תובתה עילקבל כ נזקקין לה ד"בי איןשוב  ,'דיווארס'
   .פ"וז ,כלפי תביעת גט ,)א"ש' סי, ד"ח(נ "תשוהו  ,)ה"פ' סי, ז"וחי

פ "ר הגאונים בשם )ח"רע' וסי, ט"רע, ז"רע' סי, ג"ח(אפרקסתא דעניא ו, )'ו' סי, ע"אה(רון השלת חבצכ "וכ[
נגד  ג"אם הלכה בעשש, 'היתר נישואין להבעל'גם כלפי , )פ"ר' וסי', אות ב( ושם, ל"זצ ח זוננפעלד"ורי, עפשטיין

' מעשה רב'שהביא ) ח"ק' סי, ד"חי(ל "ועי משנה[ ',אין נזקקין'מתירין לו לישא אחרת מדין  אז, בעלה שלא כדין
  ].'ת גטהשלש'בלי מ אף ,ג"כשהלכה נגדו בעשבעל לישא אחרת השהתירו ל איך, דיינים מדור הקודםגדולי המ

ראה [ ,ד"בבי' נזקקין לה'שפיר  ה"משו 'תביעה אחרת'הוא ' גט'הן שודכי ,םמבלבלינו יומה שמתחכמי זמנ .יב
לא איכפת ליה  פרנסתו מחמת נגיעתו ,יאמר כן רק מי שבהפקירא ניחא ליה לא ,)]'ג -' א 'סי ע"אה, ג"ח(צ "מ

 למי, ד דומה"משל למהו .בניגוד כל שכל והגיון בדברי סרק והבל ומחזק ידי עוברי עבירה, פירצות חומת הדת
משום דעליהם היה  ,ג"מהם הלך בעש' על ג, תביעות' ה יויש לו עלו ,עם חבירויש לו ש 'שותפות'ה שרוצה לפרק

משום שעליהם יש לו סיכוי יותר לנצח , תביעות הנותרים' ד על ב"כ בא לבי"ואח, פ דיניהם"לו סיכוי יותר לנצח ע
בו , ..'תביעה אחרת'הוי הלא ד ןעיען ובי' נזקקין לו'ו לומר דמוחהאם יעלה על דעת מי ששפוי ב .אלשל ישר ד"בבי

  .'השותפות פירוק'דהרי הכל הוא פועל יוצא מ, 'תביעות'המשאר בלתי נפרד  'חלק'הוא הכל יודעים שבזמן ש

 'גירושין'י נפרד ממהלך ההוא חלק בלת ,'ממונא'ענייני דבג "בעש אשהה תביעות, ד"בנ ממש הוא גם כ"כמו
 או על' מזונותיה' ג על תביעת"עשבתקראנו , מעולם שאשה הדרה בשלום עם בעלההכי נשמע ד, ]פירוק השותפות[
ואיך יעלה על הדעת  .]'ל דיסטריביושןעאיקוו'פ החוק של "ע[ רכושו ציחקבלת כ דלא על "וכש ,..'קת הילדיםפהס'

 ,'תביעת גט'ד יזדקקו לה ל"שבי, ק"דין תוהפ "מגיע לה ע שלא' ממון'הם דיני בכח 'הגזל'וג "דלאחר שהלכה בעש
  . האם אין זה סטיה גלויה מכל יושר והגיון, ..ג"לקבל בעשינה יכולה א 'גט'ש באת לפניהם רק משום  עכשיודיען 

ט "כ בהגהות לסנהדרין דף, מ"סוף חו(דוד  שאילתו, )ח"י' סי(חושן האפוד ב ופסקאף גדולה מזו ד, עודו
הרי , ש"ת עי"ד אף כשהוא תובע את לוי לד"בבי 'לו אין נזקקין'שוב , ת עם שמעון"לד מלבא שסירב ראובןד, )א"ע

ג "ששהלכה בעעצמה  'אשה'ה אותה ד דהיינו"בע באותהכ "כשכ "וא ,לו' אין נזקקין'אחר ' בעל דין'לנו דאף ב
  .שיש לה עליו אפילו על תביעה אחרת 'אין נזקקין לה'כ ש"אעכו, עצמו' בעל'נגד אותו ה שלא כדין

וממילא  ,ג"אם נזקקין בכה א"יש מחלוקת ברמ' דאף בדיני ממונות ,דנן' דיין שקר' מרשאה מד, ושנית .יג
התובע שכ בגוונא הוא רקא "ברמהמחלוקת כל הרי ד, ומוחלט גמור כ שקר"הוא ג ,ד"הדבר תלוי בהכרעת הבי

 כדעת הסובריםדנראה לו עיקר : )שם( א"הרמהכריע  גם בזה אפילוד אלאולא עוד , להנתבע שם לא הפסידג "בעש
 דמי יבא  ,דנן 'דיין שקר'כדברי  'ד"הכרעת הבי'ב כלל אין הדבר תלוי ,ג"בכה פילואפשוט ד ממילאו, 'אין נזקקין'ד

  .'אין נזקקין'כדעת הסוברין דבעצמו  'הכריע'כבר שא "אחרי רבינו הרמ



   
 

א "כ רמ"וכמש ,לו' אין נזקקין'ע "לכוד, כללאין כאן מחלוקת ג "בכה, ג"בעש הנתבעאת  הפסידאכן אבל כש
, ת"אין הנתבע חייב לירד עמו לד, ג"דתובע שהפסיד להנתבע בעש, וכן הוא הסכמת כל הפוסקים, להדיא) שם(

. ד"שורש קנ(ק "מהרי: כ"דכ, ]'כולל הוצאת העורך דין וכו[, ג"טרם שמשלם לו את כל מה שהפסיד אותו בעש
, )ב"נ' סי(נאות דשא , )ב"ומ, ט"י' א סי"ח(עדות ביהוסף , ]ל בנויין על דבריו"א הנ"שדברי הרמ[ )'כ' ובפסקים סי
הרי בשמים , ]'עיקול'אפילו כלפי ) [ד"צ' סי(א ענזיל "ת מהרי"בשו(בית יצחק , )'א' סי, ב"מ ח"חו(דברי חיים 

, )'פ –ז "עמודים רע, ה"מ' וסי. ב"אות י, ו"כ' סי(נצח ישראל , )ה"קס' סי, א"עדעלין ח(בית ישראל , )'ט' סי, ה"ח(
  .ש"עי, )'אות ג, ג"קפ' וסי. ה"ק' וסי. ד"ק' סי, ד"חי(משנה הלכות , )'ז –' ד: אותיות, ד"קנ' סי, ה"ח(בית אבי 

טרם ד "לה בבי' אין נזקקין'ע מודים פה אחד ד"כו, ג"האשה אכן הפסידה לבעלה בעשבגוונא שד ,נמצאו
אין אנו ממילא ו, בדבר 'מחלוקת'ואין כאן שום , ]'ד וכו"כולל הוצאת העו[ ,ג"בעש תושמשלמת לו מה שהפסיד

, חזור ושוב וזהו מלבד מה שהמציאות העגום כבר הוכיח. [דנן 'מסלף'שקרן ו'כדברי  בזה 'ד"הכרעת הבי'צריכין ל
אף עוד לא אירע , 'יכריעו בדבר'ו' יעיינו'שמך עליהם וסו ,ב"ם אצלם שטוחתל בפח יוקשם הולך שולל הנתבעכשד
ואין כאן , יתדיינו לפניהם ויקבלו שכרם משלםאכן ש' נוגעים בדבר'דהרי הם ', אין נזקקין'באו להמסקנא דש: א"פ

ואם  ,הפסידיוכל שמשלמת לו ת טרם "למאן מלירד עמה לד דהבעל זכאי ,פשוט וממילא ]...'עיון'ולא ' דיון'לא 
  .ויורדין לגיהנם ואינם עולים, ב"שאין להם חלק לעוה' מוציאי שם רע'הם  ,ג"בכה' סירוב'עליו ד מוציאים "הבי

, ג"אינם יודעים שאסור לילך לעש כןול, סנהדרין' לא למדו מסהנשים  ):51:30( :דנן' דיין שקר'דברי  .יד
  .לא כדיןג ש"למרות שהלכו בעש ד"בבי' נזקקין להם'שפיר   הם חפים מפשעש וכיון

, ג"האיסור לילך לעשיודע אף בר בי רב דחד יומא ד: ראשית. פנים' גמופרכים מ הזה 'שקרן' דברי :תגובתינו
לא ו, 'גירסא דינקותא'יודעים איסור זה מ ובין הנשים הגברים ביןו ,)ריש פרשת משפטים(י מפורש "רש ז"דהר

 ,ג ידע שזה אסור או לא"בע בעשואם הת יןלקו בהפוסקים לא חיובכלל פשוט ד .מ"ע חו"או משו סנהדרין' מסמ
  .ואדם מועד לעולם, כל אחד יאמר שלא ידע שיש איסור בדברד ,נפלה כל דין זה בבירא כ"דא

 אלא, עשות כןשאסור ל 'יודעים אינם'שאינו משום , ג"הולכים בעש שהנשיםדמה , אבל האמת הברור הוא
במקום שירדפו אותה על ד, יעלימו את עיניהם מזההעלם ו ,יחפו עליהם שהבתי דין: היטב 'יודעים'ש משום

היא תשאר עם אף כששעליו מוטל ליתן לה גט  כאילו, הם רודפים את הבעל, ה"עבריינותה והרמת ידה בתורת מרע
כ באים נוכלים הללו וצועקים על "ואח, לעשות כן מעודדןוזהו מה ש ',לאו עכברא גנב אלא חורא גנב'ו ,הגזילה
כ יכין "להיפך הגמור ממש[ .גדולה מזה' הפיכת הקערה על פיה'שקר ו האם יש לך', אכזר' 'רשע'' ןמעג'הבעל 
   ].בעליהןלשלום ב חזורן לאות זהו מה שמכריח, גט אף כשחולף זמן רב ןשמונעים מה י"עד :)ל"ק 'סי ,א"ח(ובועז 

 לא ידעה שזה אסורמשום שג "אשה הלכה בעשהש: יש מציאות כזהאף אם נניח ש, גדול ית והוא עיקרנש .טו
אונס 'ד :כ הפוסקים"ידוע משד, ד הבעליפסיל כך יבבשד ,כלשהו הצדקהמשמש כאין זה מ "מ, ]ל"וכנא "מה שז[

' סי(ח "קצוה, )'אות ב, א"כ' מ סי"חו(י "ברכ 'עי[ ,לא שמענו' אונס רחמנא חייביה'אבל , שמענו' פטריה ארחמנ
, )ד"שכ' סי, ח"או(ר בויען יוסף "מו, )א"ה ברשב"ד, א"ו ע"גיטין ע(ג "תו ,)ג"סק, שם(מ "ונתה, )א"סק, א"כ

  .של האשה 'אי ידיעתה' אונס מחמת ,זק שלא כדיןיב לסבול היאין הבעל מחויפשוט שוממילא , ]ועוד

מעלימים  למה, ז"ע קובלו ד"בא לבי עכשיו שהבעלמ "מ, ]ל"א וכנ"מה שז[ שלא ידעה מהאיסור ניחנ כ"וא
וזהו  ,שצריכה להחזיר הכל לבעלה טרם שיתן לה גט :כהלכה פוסקים להאינם  מדוע ,הנגזל מצעקתאת עיניהם 

 כאילו ,פני תם עמידמתביישים לה 'ס הללו'לעידי'דואגי טובת ה' איןאיך ו, טענה ניצחת שאין עליה שום תשובה
  .תן גטלי שלא וא, ד"לבא לבי זה שלא 'רשע'מדוע מתעקש , שאינם מבינים מהו הבעיא כאן

מחמת שהלכה , ד על תביעת גט"בבי' אין נזקקין לה'ש אצל הנשים הדין ד"דאף לדבריו דל ,יתשישל .טז
, שמסדרין לה גט על מה מהו ההצדקה מ"מ, ])ה ראשית"ד(ל "א וכנ"מה שז[, טרם שמשלמת לו הזיקיו, ג"בעש

ואיך  ,ג"מה שגזלה ממנו בעשל כם שתחזיר לו רט א"בשו שהבעל אינו רוצה לגרשה היטב יםעיודהם למרות ש
  .ע"לכו פסול ובטל סדרים לה גט שהואמ

הרי מסדרי הגט יודעים היטב , יר לו הגזילהזמאן לגרשה טרם שתחמהוא ש מרוואינו א אף כשהבעל שותקד[
בחזקת הגט הוא  לאהכ "וא ,וכמעשים בכל יום ,ז"ע ירא שתלך לקבול עליו לפני השופטהוא שדזהו רק משום 

' מכשול'והלא  .])5014רישום (ד "בהכרוז המוצג בפנקס בי' מקורות'דביארנו עם המון כו[, ג"בכהאף טל פסול וב
ואת הנושאה באיסור  האשה את יום יום על שמכשילים ,וביום התוכחה מה יענו ביום הדין ,צועק עד לב השמיםזה 

  .תיקו ,דנן' דיין שקר'ואת ה 'פיעמש'את ה כל זה אינו מדאיג כללאיכה נהייתה הדבר ש ',אשת איש'החמור ד



   
 

יש דיעה שיכולים לשמוע הטענות מפי האשה  ,כשהבעל מסרב לבא לדין): 54:00( דנן' דיין שקר' דברי .יז
ג "ה לשקר בעשאדהרי היא ירי' אמת'דבודאי הם , ג"מה שטענה עליו בעש 'מסמכים'כשיש לה , שלא בפני הבעל

  .במתן גט על סמך זה את הבעל ולחייב, ג"טענותיה שבעשיש לסמוך על  וממילא ,'תפיסה'ב ז"עם יכיון שמעניש

הדברים ד ,אבל יחיד עשו לך שבאו זדים וקרעוך לגזרים, תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים :תגובתינו
ורש מפ, כל הבגדים שראוי לקרוע עליהם כאלו מה והפקרות בורותכששומעין דברי , מזעזעים עד דכדוכה של נפש

לה  הכי ישו', וכו' ג שהוא מכה אותה וכו"היא קובלת עליו בעש ,הגע עצמך .'דיין'דמתקרי  מאן דהומפי יוצא 
וכמעשים בכל  ,ד שלה אומר כל השקרים במקומה"דהעו, פתוח את פיההרי אינה צריכה ל, בשקר בעיא לומר כן

וגם ידוע , 'שקר'אחוז  98הם ' ף פארטעקשןארדער א'ב יהןבעל אתות מאשימנות שהנשים וידוע שכל התלגם , יום
והם  ',פעמעניזם'ולקויים במחלת ה 'דעמאקראטיע'שרוב רובם של השופטים בניו יארק הם מורקבים ברשעת ה

אפילו  ,לכל מה שהאשה אומרת 'מאמינים' ממילא הםו ,מצפון בקרבם קורטוב של כופרים גמורים מבלי שום
  .ג"שקר על בעלה בעש המרשאבכלא על  הנסגר אשהש ,אף פעםדנן ' רדיין שק'ם שמע אוה, מכחישה בעלכשה

שאמרה על בעלה  מה ד לקבל טענותיה"פ הלכה יכול בי"שע ,ומרלזה ' פעמעניסט' איך אינו מתביישכ "או
, ד"שאינה נאמנת עליהם אף כשאומרת כן בפניו בבי :להיפך ברורלהלכה ש בו בזמן, אף שלא בפני בעלה, ג"בעש

 ,שוב יש לה האומץ לומר כן אף בפניו, ד"דאם כבר החזיקה אשמותיה עליו חוץ לבי) ז"ס, ד"קנ' סי(א "רמ' עי
וכל גביית , גמור' בעל דין'מקרי , דבעל שטוען שהגט פסול) 'ז' סי, א"ח( ע אמרי יושר"וע .וממילא אינה נאמנת

מוצג בפקנס ) 'ענף ג', ו' סי(קף הסכם תו' ע קונ"וע[ ,ש"אין לה שום תוקף כלל עי, שלא בפניו עדות להכשיר הגט
  .)]5025 רישום(ד "בי

לא די  ,'שלא בפניו'אף ו , ד"יהיה לה איזה סמכות כלשהו בבי 'ג"עדותה בעש'ש ,תעאיך יעלה על הד ,ומעתה
 ,מזה' חירוות' עודש אלא, )'ה הפרכה(ל "וכנ כ"שלא תפסיד כלום עי, 'אין נזקקין'ן דכל הדיעושה צחוק מהוא ש

המעוקם של  ל מהאי דעתא"רח ,ג"עליו בעששאמרה  מה 'שקרים'כל ה אף שלא בפני בעלהממנה  ד יקבלו"שהבי
אין להבעל שום מנוס רק , ג וגזלתו מרכושו וילדיו"והלכה נגדו בעש, כל שהאשה רוצית בגטד, הזה' פעמעניסט'

  .כאלו' דיינים'כשיש לנו , ות שבדורעל מה באים כל צרות רב אינו מובןהאם אכתי אחרי כל זאת ו, ]פסול[ליתן גט 

' מסרב'על הוא בוה, ג מעולם"לא הלכה בעששה אהכשדאפילו , האמת הוא להיפך הגמור מדבריואבל  .יח
כמו  ז"ע 'לכופו'כ "וכש[ ,'מתן גט'בשביל כך על ' לחייבו' ין שום מקום בהלכהכ א"ג, ת"מלבא לד אמיתי
את  חייב לגרש' על תביעת גט ת"דהמסרב לד דלא נמצא בשום פוסק ,]וכדומה' בזיונות'בב המקרים ובריים תשמס

יעל דאפילו בל ,)ד"י' סי(י מילר "ת ר"שו 'עיו[ ,כ דלא נמצא בשום פוסק דמותר לכופו בשביל כך"וכש ,'אשתו
וגם ייחד , בחוץ ובקורכל הלילה פ הדלת בעדה והוכרחה לעמוד "וגם סגר כ, פ בימי נדתה"גמור שאנס אשתו כ

, 'ת"סירב מלעמוד עמה לד'וגם  ,ועוד הרבה רשעות גדולות וחמורות ,נכריותוזונות  פ בחדר משכבו עם"כ עצמו
פתילי ' וכדביארנו בקונ, א להתיר לכופו לגרש"אבל א' חייב לגרשה'ורק בצירוף כל הטענות פסק דלכל היותר 

  .])5005 רישום(ד "מוצג בפקנס בי) ג"ענף י(חותם 

שבעלה  יסוד הנימוק עלהבנוי , על תביעת גט' היתר ערכאות'ליתן להאשה  ,מקום דאין שום, ופשוט .יט
י "אין הגט כשר רק כשהכפיה נעשית ע, פ דין"ע דהרי אף במי שמותר לכופו, 'גט התביעת'על  'ת"מסרב לבא לד'

, ל"לכופו וכנ כ במי שאסור"כ כש"וא .)ג"סקי, ד"קל' סי(ש "וכמבואר בב ת"ם הגט פסול מה"י עכו"אבל ע, ישראל
גט 'דהוי כ "אעכו ',לגרש מחוייבים'אלא דאף אינו מן ה ,לגרש אינו מן הגברים שמותר לכוףלא רק ש' מסרב' דהרי

כמבואר  לבעלה כהן תומותר ,אין בו' ריח הגט'ואף משום , ת"פסול ובטל מהד 'ם"י עכו"עשלא כדין  מעושה
  .)ח"שם ס(ע "בשו

מן  כליל שמתעלםדהיינו  ,אמיתי' מסרב'ג כשהבעל הוא "לעשות בכה רואפש מותרמה ש היותר כלדל ,נמצאו
דין 'פ "עששעם זכיותיו ' שטר בירורין'כ כשהוא מוכן לחתום על נוסח "משא[ ,חים אליולשנש ת"לד' הזמנות'

 ,א"כ: יותאות(וכדלקמן ' ת"סרבנים לד'רק הם ה, כלל' ת"סרבן לד'אינו  אז ,והם ממאנים לדונו באופן זה', גמור
אבל  .'וכו' ת"מסרב לד'ודינו כ ,'מסרב לדין'שאיש פלוני הוא : שכתוב בה 'כתב סירוב'לפרסם עליו  :הוא ,)]ב"כו

החורבא ל שוב נפלנו ,כןאם יכתבו ד, 'גטתביעת על ' ם אשתות ע"מלירד לד' סרבן'שהוא  'סירוב'הבאסור לכתוב 
כ אין "ג ',דיני ממונות'ב 'ת"סרבן לד'מת דגם על מי שהוא ובא[ .)'ואות (ל "ע וכנ"הפוסל הגט לכו' בזיון יתכפי'ד

' תביעת גט'בד אאל, ב"וכיו' נזק'או ' פריעת חוב' ,התביעה' ומה'ו', תובע'שהוא ה' מי' 'סירוב'המנהג לכתוב בה
  .]ל"גמור לכתוב כן וכנ 'איסור' גם הוי



   
 

, ...'אביוז'זהו  ,'רוצה בשלום'גט משום ש אומר שאינו רוצה ליתןהבעל ): 1:01( דנן' משפיע'ה דברי .כ
אסור לישב עם אדם כזה ביחד  ]...ראחלבעל שלא תוכל להנשא  ,ו בחנםאשת צער אתעל שמ' אכזר'כלומר שהוא [

   ..ואסור למכור לו מזון, אצל קידוש

וקידושין  כל שאינו יודע בטיב גיטין'ד: ל"חז לאזהרת 'דוגמא מובהק'כ בזה דנן משמש 'משפיע'ה :תגובתינו
ואנו שואלין לעומתו  ,)'אות ח(ל "וכנע "וכן נפסק בשו', וקשין לעולם יותר מדור המבול ,לא יהא לא עסק עמהן

לעכב  הבעלמותר לש :פה אחד הפוסקים כתבו להדיא בו בזמן שכלהרי ד .'דברי אגדה לאצכלך , מה לך אצל גיטין'
דבר  יאכן הו', רוצה בשלום'דמה שטוען שהוא  בפירוש הרי זאת אומרת ,)'הפרכה א(ל "וכנ 'לעולם'ממנה גט 

 דברים', כזריםא'תארם כומ ,'סברת כריסיו'מ וחולק עליהם בא דנן 'משפיע'הו, ק במאה אחוז"פ דתוה"מוצדק עה
  . ל"רח' אכזרים'מלבד מה שעושה את כל הפוסקים כוזהו , )'גאות (ל "וכנ גמור 'אפיקורסות'הוי דאסור לשומען ש

ב מאד כאו, 'ת"ד לד"ת ביהזמנ'אומר כן משום שהבעל אינו משיב על ש ,רוצה להצדיק עצמושומה  .כא
 ,לעולם' חיוב גט פסק'להוציא  התחילו לאחרונה שהבתי דין יםמשום שיודע רק כן יםעושרוב הבעלים ש, קבועל

שהאשה  :או, ר לגרששהבעל פטו :'פסק' א"אף פ בשנים האחרונותעולם לא הוציאו ומ ,ממש בכל מקרה ובכל דיון
 מכריחים םהמבוסס על מה ש ,שיתן גט' פסקם'ו .כן הוא אמיתת דעת תורה והלכהאכן מה ד ,חייבת להשלים עמו

  .)'זאות (ל "וכנ ק"פ תוה"מוותרין על כל זכיותיהם שעהם ש שבו נאמר 'שטר בירורין'נוסח  מוחתשי בעלה את

 בכל המקרים מעיקרא כבר חתום אצלם 'גזר דינו'דהרי , אבעלמ' משחק הצגה'הוא ' דיון'כל הד כיון ,ממילאו
סוף סוף , )]ה"כאות (כדלקמן .. 'השתדלות לשלום'אחרי כל ה[שאם האשה תתעקש על גט , בלי שום יוצא מן הכלל

וזהו מלבד [ .אף כשהם מוצדקים מאה אחוז, טענותיועם  מבלי להתחשב כלל ',עליו לגרש'יצא הפסק שבודאי ש
כולם מבינים  דהרי[ ,בוגד בו ומסייע לצד האשה להגיע לגט, של הבעל' טוען'בר יודעים דאף המה שהיודעי ד

  ]...ל"חר בעלמא' רצון'רק  ,טענה צודקתשום אף כשאין לה , זכאית להשתחרר מבעלה אשהכל ש 'דעת הרחוב'כ

הרי ד ,יוכל קום בידי לא פועלניח את עצמו בדמדוע י ,ד"לבא לבידבמצב כזה אינו חייב כלל  ,פשוט כ"א
שטר 'וכמבואר הדק היטב בנוסח [ ,לכופו על וויתור זכיותיו ההלכתיים והכח להלכה ברור שאין להם הסמכות

על  היוצא עליו' סירוב'ממילא פשוט דכל  )].1010רישום (ד "המוצג בפנקס בי) 'הערה ג(' פ דין גמור"בירורין שע
פשוט דאסור  כ"וא, הוא מנוגד להלכה הברורה לכל הדיעות, שלהם ב"מת שטיהסמך שלא רצה להפקיר עצמו בחת

ל "שחז' מוציאים שם רע'כזה הם ' סירוב'אדרבה החותמים על , הלכהמהמנוגד ' סירוב מסולף'להרחיקו על סמך 
  .ויורדין לגיהנם ונידונים שם לדורי דורות, ואין להם כפרה עולמית, ב"שאין להם חלק לעוה: חרצו משפטם

ו ערכ, ]ב שלהם"היוצא מחתימת שט 'גיטין פסולים'ד הגדול' חורבה'כדי להשתמר מן ה[זה  מטעםדהרי  .כב
, בלי שום חולק כלל ,ע"ת לכו"פ ד"כל הזכיות שיש להבעל עבהענקת  'דין גמור'ל' שטר בירורין'נוסח ת דינינו בי

אינו ש ל"ואצ ,גמור' ת דיןציי'הוא  כל בעל שמוכן לחתום על זהד ,פשוטו)]. 1010רישום (ד "המוצג בפנקס בי[
על הבעל משום שלא רצה להניח עצמו בתוך ידם המגואלים ' סירובים'אים יהמוצ אדרבה הבתי דין, כלל' סרבן'

היותר גדולים מזה בין בגשמיות ובין ' קרבנות'ולא חמלו על הילדים שהם ה ,בדם אלפי בתי ישראל שהרסו
  .'מסרבים'שהם  ומאשימים אותם בשקר צועקים על הגבריםשהם  בזמן וב, עוקרים דיני התורהה 'הם, 'חניותובר

מוכן לילך לטעראפי ולעבוד על שהוא ו ,רוצה בשלוםטען שבעל שמעשה ב :)1:06(ן דנ' משפיע'דברי ה .כג
ם מפורסם "יש רמב לאה ,דוקא 'בגטבשלום רק  ופןאם בשו האשה אינה רוצית'אמר ש' טעראפיסט'וה, עצמו

מותר לכוף את הבעל ל ד"סאף ו[ ,א לכוף אשה לדור עם בעל שאינה רוצית בו"שא)]: ח"ה, ד"יאישות פ[
ואני , את אשתו ומצער כי הוא מייסר, לכן אמרתי לו שאם אינו נותן גט לא יבא עוד לשיעורים שלי ,]שיגרשנה

אותו מחוץ להבתי צריך לזרוק ו, זולת אם הוא עושה כהלכה, טיןיחושב שכל אחד חייב לעמוד נגד מסרבי ג
  .'גאן'כי זה ממש כאדם המסתובב עם , מזוןולחוץ מן החנותים המוכרים , כנסיות

רוב מנין ובנין של הפוסקים , לפי דבריו אתיא דכל גדולי הראשונים והאחרוניםד ,אין קץ לדברי רוח :תגובתינו
 ה הןמד ,נוסף דוגמא מובהקזהו ו, 'רחוב'מה שספג בתוכו מן ה מדיעה נפסדת זה ל"רח' מסתובבים עם גאן'היו 

סברת 'מתערב והוגה דיעות בזה מ 'שקשה לעולם יותר מדור המבול, מי שאינו יודע בטיב גיטין'אם ות אהתוצ
ן "רמב ת"ר החל מן, ראשונים 40בערך (כל הראשונים הנדחה מהלכה מ 'ם"רמב'הוא מצטט  דהלא. 'כריסיו

, 'מרבה ממזרים בישראל' 'מאיס עלי'ל הכופה לגרש על סמך טענת דכ ,חולקים עליוש )ן"רוא "ש ריטב"א רא"רשב
  .ש"ע, ..'צרור אלמנות חיות כל ימיהת', דמי מכריחה לחיות עמו :ם"טוען לעומת הרמב )'ח' סי, ג"כלל מ( ש"והרא



   
 

בעלה לא כש 'רבות רעהתצא לת'דאף כשהיא מאיימת ש :)ה"ל' סי, א"בות פוכת( ש"כתב הרא יותר מזהו
ואל ירבו ממזרים , מוטב שבנות ישראל הרעות יוסיפו רעה על רעתן'ד ,כ אין כופין אותו לגרשה"ג ,יגרשנה

 'מאיס עלי'דאין כופין לגרש על טענת  ,)'ק י"סוס, שם( מ"בחו )ב"ס, ז"ע' סי( ע"וכן נפסק להלכה בשו .'בישראל
כפיית מאסר ' חלק מהם מנויין בקונש[ ,ראשונים ואחרונים פוסקיםמקורות ב ן"ותר מקוכן הוא הסכמת י .לעולם

 ,שרוב רובן אינם מן הנודעים ו פוסקים"או ט' לעומת י, ])5029רישום (ד "מוצג בפנקס בי) 'וג', ענפים ב', ב' סי(
   ).'גאות (ל "וכנ' ריפורמער'ו' אפיקורס'וא הם היהמתאחז עלש

או , כל ימיה' עגונה'ותשאר  שלעולם לא תשלים עם בעלה תצהרדאף כשהיא מ, והפוסקים כותבים להדיא
כ בית דינו של "דכ, אותו לגרשה או מחייבים כ אין כופין"ג, אם לא יגרשנה' שתמית עצמה' אפילו כשהיא מאיימת

י ווייל "מהר' ועי[ . 'גט'כ כלפי "וכש, וממזרות' אשת איש'אף כלפי ייבום שאין בה משום חשש ) 'א' סי(שלמה 
סריח כל הוכשבא הביתה הקיא ו, נו על שכרות ושחוק בבתי משתאות של גויםשהיה מבזבז ממו מיב) ה"קל' סי(

  .]ש"ע למרות שהאשה מתעקשת על כך, א לגרש"א לחייבו בשו"א' מקבל על עצמו להטיב דרכיו'אם דופסק , הבית

] 'נשים'ל[ הבוער בקרבו שלו' אהבת ישראל'מגודל  עולמות ומרעישדנן ' משפיע'בא , אחרי כל זאתו .כד
 ,חנותי מזוןשלא להניחו לקנות בו ,לזרקו מן הבתי כנסיותלרדפו ו צריכיןו, 'רשע' הוא שאינו רוצה ליתן גט עלבד
דהרי יש לו  פשוט, מדוע, ]ז"מה שלא נמצא בשום חוטא בזמה, ..'פסק מיתת רעב'שהוציא עליו  :זאת אומרת[
של ' מיתות'ומחייב אותו בשני  'רשע'ל ומשים אותו דף אדם כשר מישראלועל סמך זה הוא רו, 'ם מפורש"רמב'
 אדרבה, הבעל חף מפשעברור שק "פ דעת תוה"עו ,ם בזה"כהרמבכלל ל "דלא קימ בו בזמן, 'בזיון'ושל ' רעב'

אסור מ "מ ,'אשה'ולא ' גבר'שהוא  למרותד[, להתיר דמו של הבעל ,הגרוע מדור המבול' רשע'דנן הוא ה' משפיע'ה
  ]. בא לשיעוריולג "שהלכה בעש' אשה'זה אסר פעם על ' משפיע'כדאי לבדוק אם ו ,..לשום בר ישראל רעהלעשות 

ו לם אומריהוא ש, מרמים את הבעל ליתן גטהבתי דין דאחד מן הטצדקאות איך ש, אגב כדאי להזהיר .כה
א "יחליט שא 'מומחה'אם המבטיח שאבל רק בתנאי ש, לטפל עמה לשלום 'טעראפיסט'שהאשה מוכנת לילך ל

שכל , מראש דכבר הודיעו להאשה, בעלמא' משחק'כל זה הוא אינו יודע ד התמים הבעלו .אז יתן גט, ת שלוםלעשו
ביע י כ"ואח', טעראפיסט'הוא שתעמיד פנים כאילו שהיא משתפת פעולה עם ה, הגט השיגמה שעליה לעשות כדי ל

  .וככה יוכרח הבעל ליתן גט, א לעשות שלום"דעתו שא

כן הוא הסכמת הרי ד ,'מוטעה'ד' ואחד 'מעושה'ד שנים, מדאורייתא 'פסלנות' לשהש להלכה יש כאןנמצא דו
' סי(א "רמ' עי[, תושנתחרט מהתחייבוכ' מעושה'פוסל הגט ב, על מתן גט' התחייבות  מוקדמת'ד, כל הפוסקים

ב שבו הוא "שיחתום שט' סירוב'י איום ב"דאם הכריחוהו ע, מה מלבדוזהו  .])י"ק'שם ס(ש "ופת, )ד"ס, ד"קל
פוסל ד ,'מוטעה'ד לישי הואהש ת"מה הפסולו ).'אות ז(ל "נצ וכ"בפע' מעושה' ויה, מוותר על זכיותיו ההלכתיים

נסיון 'שיהיה כאן  כאילו, הירמהוציאו ממנו בשקר וב 'התחייבות'כל עצם ה דהרי, מהתחייבותו אף כשלא נתחרט
  .])5025רישום (ד "מוצג בפנקס בי) 'ג' סי(תוקף הסכם ' קונ' עי[, ל"גמור וכנ' שקר'זהו בזמן דבו ', אמיתי לשלום

אפילו , ד"אין לו טענה מדוע לא לבא לבי, ד"מבי' סירוב'כל בעל שיש עליו  ):1:11( דנן 'משפיע'דברי ה .כו
  .לתורה' עליה'וגם שלא יתנו לו , ..וכל אחד צריך לרודפו על כך, ג"כשאשתו גזלה ממנו את רכושו וילדיו בעש

שעד שלא תחזיר הכל כמו שהיה טרם שהלכה  :צודקת יש לו טענהע "בודאי דלכו, שקר מוחלט וזה :תגובתינו
אין , 'ג"ע דאם הפסידה אותו בעש"דזהו הדין המפורש והמוסכם לכו ,ד"לביעמה אינו מחוייב להתייצב , ג"לעש

שתצא עד  ,'השאה'את כל אחד מחויב לרדוף  ואדרבה  ,)'ההפרכה (ל "טרם שתשלם לו הכל וכנ' ד"נזקקין לה בבי
אין הבעל חייב , ג"דאף לולא שהלכה בעש )ח"יאות (כ לעיל "וזהו מלבד מש[ .כל הזיקיואת ג ותשלם לו "מן העש

אם זולת , ]כדי שלא להכשיל את אשתו בגט פסול, כשאינו רוצה לגרש ד"לבי לבא לו וגם אסור, ד"לבא לבי
  ].פ"וז, )ב"אות כ(ל "וכנ 'דין גמור'פ "זכיותיו ע חשמבלי קיפו ב"פ נוסח השט"מאפשרים לו להתדיין אצלם ע

וממילא . פשעכל הוא חף מלהלכה הברורה בו בזמן ש ,דנן' משפיע'כדברי ה ו לרודפו על כך"דח ,פשוט כ"וא
וכבר  ',וןבזי'הוי זה ד) ח"שורש קפ(ק "דהרי להדיא פסק מהרי, 'שלא יתנו לו עליה לתורה'מה שאמר גם מופרך 

  .ש"עי ,בלי שום חולק כלל ,'מעושה'מדין  ע"לכו גמור הפוסל הגט' אונס'הוי  'בזיון'ד) 'ואות (כתבנו לעיל 

שלדעת  'אימעיל'והגיע , רצה לכוף בעל לגרששג "זנב רהמעשה ב :)1:22.50(דנן  'דיין שקר'דברי ה .כז
כתי הלו, מותר לכוף פוסקים' או ס' פ נ"עש מכיון ודעת את שנהמ ואמר שזה לא, אסור לכוף 'דברי מלכיאל'ה



   
 

נתיב (מישרים [ רבינו ירוחםפ שיטת "שרצה לכוף אשה לקבל גט ע מיכותב ל' דברי מלכיאל'הש אתיומצתי וחיפש
שה אה כפייתו אף כלפי "ל כדברי רי"דלא קימ לי השיבנ "הרזו, דלאחר פירוד של שנה יכולים לכוף :])'חלק ח, ג"כ

: בלשונו[ נשיםהכ לעזור ל"מש 'לכיאלמברי ד'להשתמש עם ה י אפשראה "בלאד ואמרתי לו .ג"רנגד חד
מה  בשם פוסק כל מי שיאמר לי דברו ,לנצלו לעזור לגברים ,]כרגיל 'וואמען'ולא אמר , בלשון חיבה' לעידיס'לה

  .א כתוב שם כןלש יתבררו ,וצריכים לבדוק בפנים, הוא שקר ומזויףבודאי ש' דרכיה דרכי נועם'שסותר הכלל ד

כדי שלא  לדבריו' מראה מקום' שום אינו נותןלעולם שמי זה ' שקרן'היה ראוי לצפות דשלמרות  :תגובתינו
מקום הלהראות מבלי  'דברי מלכיאל'[הפוסק ' שם'פ את "שאכן הזכיר עככ הפעםד, )'דאות (ל "וכנ יוכלו לתפסו

, פן יבדקו אחריו ויתבדה ,בשמו גלויים ובולטים שקריםושמאלה  ימינהפ מלזרוק "יזהר עכאכן , ]שנמצא' היכן'
  .גסים 'שקרים חמשה'ויש בדבריו , מזה התאפקעד שאי אפשר לו ל, אבל כנראה שכבר למד לשונו לדבר שקר

שהבעל כ :דלהיפך הנה יש מחלוקת הפוסקים בגוונא. להבהיר במה המדובר יש', שקריו'בא לטרם שנאבל 
מי אמרינן דכי , וממאנת מלקבל גט 'רוצית בשלום'שה טוענת שוהא, ורוצה לגרשה' סה עלימאי'טוען על אשתו 

 מינכי ה ,)ג"כאות (ל "וכנ' מאיס עלי' הל כרוב מנין ובנין דאסור לכוף על טענת"קימ' כפיית הבעל'היכי דלענין 
 מותרש לקבל גט' האשה כפיית' אנישאו דילמא  ,אסור לכופה לקבל גטכ "ג' מאיסה אלי'כשהבעל טוענת עליה 

ל ע קבל גטיכולין לכופה לשפיר , ]בכך' נפסל'הגט ו אין יאף לדברו[', ה"רגמ'רק מגזירת  ואינ סוריאהכל ו, ת"מה
', מיעוט הפוסקים'לעומת , ג"דמותר לכופה בכה] ל"מטעמים הנ[ל "רוב פוסקים ס, 'מאיסה עלי'עליה ו סמך טענת

ואין לו ' אשת מדנים ובעלת מריבה'דן על בעל שטען על אשתו שהיא ש[, )ה"קמ' סי ,ג"ח(הדברי מלכיאל ובתוכם 
  .לקבל גט דאסור לכופה ופסק ,]ורצה לגרשה בעל כרחה ,ד שנים"וכבר נפרד מעליה י ,מנוחה ממנה

שהאשה טענה על  :]בתשעים וחמש אחוז יותר הרבה הרגיל[דלהיפך  אג היה בגוונ"והנה העובדא אצל רזנ
דהרי מעשים בכל , ואין זה חידוש, הריפורמי התיר לכופו' רבנות'מה דעת שאר קלימו כ ג"רזנו', מאיס עלי'הבעל 

, ע"הגט לכופוסל  זהלמרות ש', צו עיכוב יציאה מן הארץ'ומגבילים אותם ב ,'מאסר'ים גברים בשליכמהם ם שוי
אסור לכוף על טענת ' אשה'דאף את ה :'מיעוט'ל כדעת ה"דס' דברי מלכיאל'ה דברילו  הראוכשד :ז מספר"וע

כ דאסור לכוף "כשד יוצא כ"או, )ה אבל"ד( ל"וכנהגט ' פוסל'ואינה ' איסור דרבנן'למרות שאינו רק [', מאיסה עלי'
  .ל"וכנ ..הטענהלא רצה לקבל , ]ת"זה פוסל הגט מהמה דלרוב מנין ובנין ', מאיס עלי'על סמך טענת ' בעל'את ה

פוסקים המתירים לכוף ' וס' נ סמך על נ"שרזא "מש :]'אהשקר [ .דנן' ין שקרדי'השל  'שקריו'לובזה נבא  .כח
, 'מאיס עלי'המתירין לכוף את הבעל על סמך טענת  פוסקים' אף כדלא נמצאים  ,הוא שקר גמור ]'מאיס עלי'ב[
  .'םיידוע'ה הפוסקים מן אינםמהם רובם רוב ש מה, פוסקים' זעוד ובערך  ראשונים' לכל היותר נמצאים זד

 נואי, ]ד שנים"וכבר חיו בנפרד י, ועזב אותה בעל שמאס באשתועל דן שם ש[הדברי מלכיאל  :]'בהשקר [
  .כי אין לה שייכות כלל לנידון דידיה, כדלקמן 'כששניהם מאסו זה בזה'דמיירי ב' בינו ירוחםר'דברי כלל את   ביאמ

, את הבעל לגרש יכולים לכוף ,של שנה' רודפי'דלאחר  :מעולםלא כתב  ,עצמו רבינו ירוחםאף  :]'גהשקר [
אינו ו' מרד עליה' דהרי גם הוא ,ח"לאחר יב כופין אותו לגרשה אז ]דוקא[ ',מרדו זה על זהששניהם 'דכ כתב אלא

כיון  מ"מ, שנכוף אותו לגרש מיד י אמינאוהו' מורד'דהגם שהבעל הוא ', חידוש לחומרא'דזהו  כלומר[ .רוצה בה
 תבנושכה מ ע"וע, ח טרם שכופין אותו לגרשה"לכן פסק שימתינו יב, ברור' עיגונה'ואין  ליוע' מרדה'שגם היא 

  .)]5031רישום (ד "מוצג בפנקס ביה) ט"ומ ,ח"מ: תהערו, ח"מ' סי(תכסיסי פורצים ' קונב בזה

 פשוט, כפוהו לגרשהש טרם ,אפילו אם עברו שנים הרבהד ,'מרד עליה'כשהוא  ג"אף בכהנחוץ לדעת  אגב
יסוד  דהרי, ו"שוב אסור לכופו אף לרילא רק ד ,]אפילו שנים הרבה למרידתו[ 'חוזר ממרידתו'ש: דכל שהוא מצהיר

אלא  ,'דלהבא מעיגונה הצלתה'למען רק , 'מרידתו דלשעבר'על  'עונש'כאינו ' מורד'היתר כפיית ד: גדול הוא
ב "עליה משך י' מרידתו'אם חזר בו מאף  ,להדיא )'צ' סי, תניינא(י "כ נודב"כמשו', לחייבו לגרש'אף אסור ג "בכהד

הובא [ לגרש' לחייבו'אסור אף רק , כל שחזר ממרידתוז "דעכ, מרחקים ונשא אחרת באיסורב ונעלם ברחש, שנים
 נמצאו ,]..י כאילו שאינו קיימת"את דברי הנודב 'החרימו'פשוט ' רבנות'ה פוקריאגב , )ה"סק, ד"קנ' סי( ש"בפת

, בעלמאד' מורדת דמאיס עלי'אינה עדיפה משאר שוב ', מרידתה'מצהרת שהיא ממשכת להלאה בא יה אף אםד
  .ת"ואם כפוהו הגט פסול מה, על כך אותו 'כופין'אין ד ל"אצו, גרשל' וחייבל'סור אדכ "וכש, לעולם 'פטור לגרש'ש

מרדה על בעלה  לבדב ולא כשהאשה, זה על זה 'שניהם מרדו'שכב רק בגוונא יירימ בינו ירוחםרבקיצור 
 'שנה של פירוד 'נ'אף ד ברור ג"כהבהרי ד, ]בלבלדנן מנסה ל' דיין שקר'כמו ש[ ועלימ' נתפרדה'מזה  הכתוצאו

 ונראה .בשביל כך' לגרש לכופו להתיר' לא יועילכ ד"וכש ,בשביל כך' לגרש לחייבו' רקפילו א לא יועיל ,ויותר
 ,'ד שנים"פירוד של י'אסר לכוף לגרשה על אף ה 'דברי מלכיאל'ע שהדנן בעיא להודי' דיין שקר'שהיה לו ל בעליל



   
 

ובעיקר היה ירא שלא , גדולה 'עוולה'ז "הר] בין נשים לגברים מחלקים ינםהמתיימרים שא[מה שלפי דעת הרחוב 
 ,החמור פי כמה מכפיית האשה' כפיית הבעל'לענין  ,ו בגוונא דלהיפך"קאתיא ד 'דברי מלכיאל'ה מדבריבינו די

לכן החליט לסלף  ,]הברור מה שכן הוא האמת[ ודאי דאין לבנות שום קולא על יסוד היותם בפירוד זמן כה ארוך
' שקר'כאמור דזהו  אבל, ל"מדבר מזה וכנ' רבינו ירוחם'ש מה 'תפירוד של שנה אח'מדבר מהוא את דבריו כאילו ש

  .ל"וכנ י אין שום שייכות מדבריו לנידון דידיהכ, דברי רבינו ירוחם הדברי מלכיאל אינו מזכיר שם כללד ,גמור

פוסק האוסר אין להוציא מדברי כאילו ד, דנן' דיין שקר' השמיעמה ש 'דברי בורות'ה רםב]: 'דהשקר [ .כט
הפוסק ש שאני היכאד :משום א"זד, כ"במכשאת הבעל ג "לגרש בכהה דאסור לכוף "דה, לכוף את האשה להתגרש

, ח יוצא"דברי א מסלףה זה פוקרלפי דברי ו ,]המגועל בלשונו' לעידיס'די  רפ פאטו העל'[' לעזור לנשים'בא 
  ..רוצים 'לעידיס'הש חייבים לעשות כל מהרי דה ,'תן גטילהבעל לכוף 'מ 'קבל גטהאשה לוף כל'חמור יותר ד

 פנים גילוי'ב 'ברי דופיד'מדוגמא מובהק מהוה ו, במצח נחושה הכחשת השמש בצהריםו גמור 'בורות'זהו ו
פוקרי  רעיוניכי , ונאים הדברים למי שאמרן ,המורקב לכל מהלך מחשבתוהיטב המתאים ', שלא כהלכה בתורה

וזהו מה  ,ספג לתוכו דיעות כוזבות שלהםו, 'פעמעניזם' ריח רע של בו קלטנש לו גרם ,שהסתובב אצלם 'רבנות'ה
ומחמירים , מקילים בכפיית הבעלהם דלעולם , הם למרות שכן יוצא מצירוף דבריהםדאלא [ .'ומדבר מתוך גרונ'ש

מ השתמרו "מ ,)5025רישום (ד "מוצג בפנקס ביה) ה החמישי"ד', דענף (' מבוא'ה' בקונ וכדביארנו ,בכפיית האשה
אבל , להכחיש במצח נחושה דברי פוסקים מפורשים ,להודות כן ברבים נתביישוכי , כן בגלוי הצהירמל פ"עכ
  .גלוי כזה ברבים' בורות'שבדבר להצהיר ' בושה'שאינו מרגיש ה, והגיע למצבתדרדר כבר נ דנן 'דיין שקר'ה

כיון ' כפיית הבעל'ד, יודע דהאמת הוא להיפך הגמור, כל בר בי רב דחד יומא שיש לו ידיעה קצת בנושא זהו
כפיית 'מוערך לאין שיעור חמיר פי כמה ', ממזרים'וטמיעת ' אשת איש'ולהתרת , ת"השמ' מעושה'שנוגע להפסול 

, )א"ס, ח"קי' סי(א "רמ' עי[, הגט' פוסל' ודרבנן שאינ 'איסור'דלכל היותר הוי , שאין בה אף אחת מהם' האשה
 .]ש"עי, ה הגביר כח האשה יותר מכח הבעל"א שרגמ"דלא ייתכן בשו): 'א' סי, ב"כלל מ(ש "ולהדיא כתב הרא

מעת  ד שנים"י שכבר עברואחר לאף  ,קבל גטה ללכוף האש אסרהדברי מלכיאל אם ד, וממילא פשוט וברור
רבות עברו שנים כבר ש אחראף  ,יתן גטאסור לכוף את הבעל לדו "ב של ק"ו ב"כ וק"כשכ "א, שבעלה עזב אותה

  .'חייה ימי כל'ו' לעולם'שמותר לעכב ממנה גט : שכתבו כל הראשונים להדיא ווכמ, ותומעת שעזבה א

סילף דברי הפוסקים דנן ' דיין שקר'ש אחריש הוא מה ,ביותר מזעזעמה ש –והעולה כולנה ]: 'שקר הה[ .ל
דאם מישהו יאמר : ד"בתוכ עוד יש לו החוצפה להשתולל ולהתלוצץ בהשומעים באמרו, כ"ובולט כמבהיל באופן 

יתברר  ,בדברי הפוסק כי ברור דלאחר הבדיקה ,לא יאמין לו, לו בשם איזה פוסק שאסור לכוף את הבעל לגרש
לא נמצא פוסקים שוכאילו . 'דברי מלכיאל' דברי שסילפו את :בעובדא זו' שנתברר'כמו  ,ילף את דבריושס

ה "וכ, כן פסקו כ"ע ונו"ובתוכם השו, ן פוסקים"יותר מק' רוב מנין ובנין'בעוד ש[, שאוסרים לכוף את הבעל
שלא סילף  בעוד, דברי דברי מלכיאלאת  ףסילנ "השואל מרזש' הוכיח'וכאילו ש, ])ג"כאות (ל "ההלכה הברורה וכנ

  .גועל נפש ממש, באופן מבהיל ובולט את דבריו' מסלף'הוא עצמו הוא ה אדרבה, כלום

דהרי , ד"לא מצא ידיו ורגליו בביהמ', דרכיה דרכי נועם'דנן מפטפט מכח ' דיין שקר'למותר לומר דמה שו .לא
מלאים ' רבנות'ספרי הט מדוע ש"הייו[, סים למיניהםידוע שעם טענה זהו באו מאז ומתמיד הריפורמים וכל המהר

 מתאים ]ב"ובפרט ילדות בני י[ כ"הצום ביוה אטוד, טענה זו יכולים לבטל כל איסורים שבתורההרי עם ד, ..]מזה
דנן מה שכתוב בחומש בפרשת השבוע ' דיין שקר'איך יסביר הגם . 'דרכי נועם'מנוגד מ ואינו פ שכל האנושי"ע

כזה להפילו ' מיתה משונה'מיתו אותו בהו, בשביל דבר קל כזה שגיבב איזה ענפים קטנים' קוששמ'שסקלו את ה
  ..האומללים 'יתומים'הדוויה וה 'אלמנה'ה ם שלרעוגם מבלי להתחשב עם צ, שני קומות ולזרוק עליו אבנים גדולות

ש לומר "דל, ך מדעת תורההמוגבל כשהוא להיפ' שכל אנושי'אינו נמדד לפי ' דרכיה דרכי נועם'אבל פשוט ד
.. כ"וגם מש: ל"וז) ה וגם"ד ,ב"קס' ב סי"ח(כ בשבט הלוי "וכ, ק"בתוה להדיא זו רק בדבר שאינו מבורר' סברא'

דרכי 'ואין זה ' חדש'היו לכל איש בביתו הרבה , י"משום דבזמן שהיו ישראל בא, ]'חדש'איסור [עוד סניף להתיר 
דרכי 'מי ירהיב עוז להמציא סברות כאלה להתיר איסור מפורש מכח 'הנה , ..שתאסור תורתינו איסור כזה' נועם
 .)]ד"קי' ריש סי, ה"ח(ל "ז כתב במשנה"וכעי. ל"עכ, ואין להאריך בזה כלל, ל"במקום שלא פירשו לנו כן חז' נועם

 על סמך אין שום מקום לבזותו, שהבעל מותר לעכב ממנה גט לעולם, ק ברור"פ דעת תוה"דאם ע, וממילא פשוט
  ).'אות ג(ל "וכנ 'אפיקורוס'הוא  ,ז"מי שיש בלבו תערומת עאדרבה ', דרכי נועם'ל תגדונמשעיכוב הגט  'סברא'ה

הוא דן שם , דנן' דיין שקר'להיפך הגמור מ' דרכי נועם'ניצל טענת ) כ"ק' סי(ם "איך שהמהרשד, ונפלא הדבר
ג דשתי "והיה כאן שאלת חדר, הבעל רצה לישא אחרתו, 'שנים' ועמדה במרדה קרוב לד'במי שאשתו מרדה עליו 



   
 

' לעידי'האת ו להתיר לו להכאיב "דח, ג"דנן על כה' דיין שקר'ם מה שהיה חריצת משפטו של ניימבהכל ו, נשים
האיש אסור  יהשיה, לא יעלה על דעת בן אדם: ל"ומנמק בזה, אבל הוא מסיק להיפך דיכול לישא אחרת. ל"וכנ

ודבר כזה לא , 'דרכי התורה נועם הם'ו ,שיש בזה כמה איסורים, ואשתו שוחקת ממנו חלילה, ובנחשיית ידיו ורגלי
אין בו , האיש ימצא אשה שיהיה לו מנוח כאשר יראה לואם ש.. על כן אני אומר, לתקן] ה"רגמ[עלה בדעת הרב 

  ].הללו להלכה הביא דבריו) ב"פ' סי, תניינא(א "והגרעק[ .ל"עכ ,אדרבה המעכב על ידו חוטא, ..עון

דהרי הכל מבינים  ,'סברא'ולא ב 'דין'הב תליא' דרכי נועם'דגדר דנן על כרחו יודה ' דיין שקר'דאף , ובאמת
' גט פסול'והחורבה ד, החמור שבזה' איסור'אף לולא ה[' דרכי נועם'מ רחוקה מאודהיא ' לבזות אדם ברבים'ד

לפי דעתו [' כדין' כן שעושיןכדשאני  חלקלמ אין לו מנוס ,הבעל בזות אתצדיק ללה רוצהועל כרחו דמה ש, ]ז"שעי
, ונמצא דלפי מה שביררנו הדק היטב מכל המקורות. ל"וכדברינו הנ' דרכי נועם'לד וגינב אין זה זאד, ]המשובש

' איסורים'מלבד בה[אותו מבעטים ' מבזים'ברור שה כ"א', כדין'עשה הכל  אכן האמת הוא שהבעלאדרבה ד
והפכפכן הזה במקום שיבין דבר פשוט ', דרכיה דרכי נועם'בהכלל ד] גם, החמורים הכרוכים בזה' יםלמכשו'הבו

  .צחוק מכאיב, ..'לבזותו ברבים מצוה'וממילא  ,'דרכי נועם'עובר על ' הוא'הוא מצעק והולך על הבעל ש, כזה

דאין , הזה' לעדי דיין'ד של "הבישישמרו עצמם מלילך להתדיין אצל , פ מכאן אזהרה יוצא לכל הגברים"ועכ[
ושמותר לבזותו בפומבי אם לא יעשה , שחייב לגרהבעל ש :שלו' פסק'כי ה, לצאת זכאי אצלו, כלל ילהם שום סיכו

    ].  מלה אחת מפי הבעלאף ם ששמע ראף ט ,כבר חתום אצלו ,מבלי להפלות אם יש לו טענות צודקים או לא ,כן

כבים עמההגברים  על בזיון ברבים דבריאם מותר לפרסם  :על השאלה) [1:27.45( דנן' דיין שקר'דברי ה .בל
אבל ', תוכחה'כאן המצוה והחיוב של  יש ,..אשתומ אסור לשתוק כשפוגשים עם בעל המעכב  גט ]:גט מנשותיהן

 ,טאשמוכיחין את הבעל על מתן גט שלא יעשה עבירה שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חכ יזהרל יש
  .זה מיוסד היתר כפיית הבעל' יסוד'דהרי על , ובזותמותר ל אז ,בתוך תוכיותו רוצה ליתן גטהבעל ש 'םמאמיני'ואם 

צריכין למחות ', תוכחה'של ' חיוב'וה' מצוה'שמפטפט שמכח ה זה' הפכפכן' אם, אנו רוצים לדעת :תגובותינו
אם קיים , )]ג"כאות (ל "כלשהו וכנ' עבירה'דנוד בזה שום נ שהוע הבעל אינולמרות ש[בבעל המעכב גט מאשתו 

ע בלי שום "שהוא עון פלילי לכו, ג"שהלכה בעש ]בלשונו המזוהם' לעדי'ה[באשה ' תוכחה'של ' חיוב'פעם אחת ה
דבו בזמן  ,מיניה וביהד 'סתירות' בתוך ותחינוח לו למי ש 'הפכפכן' אבל מה שייך להקשות קושיות על. חולק כלל

 םי לזרק"שמותר לבזות הבעלים ע וגם מאשר , הפומביים שעושים נגד הבעל' הפגנות'ד אחד את המצשהוא מאשר 
  ).'אות ו(ל "וכנ' בזיון'ע מדין "ז פוסל הגט לכו"מה דכ ,לתורה' עליה' הםע מואו למנ ,ד"מביהמ

ולא ': קראסיפיה ד בעצמו וכדהזכיר ,'הלכה'עם ה' תוכיח'שצריך להתאים ה :שניהמצד  אומרהוא  ,ןבו בזמ
כלומר דאפילו בשעת  ,'לא תלבין את פניו ברבים' :מפרש) ז"י, ט"שם י(י "שרש מעליםאלא ש[', תשא עליו חטא

מכשילי 'הזולת [, שם ם"כ הרא"כ כמש"ומקורו מתו, להלבין את פניו ברבים צריך ליזהר שלא' תוכחה'קיום מצות 
 ומה )].'אות ב(ל "וכנ להציל הדור מהריסת הדת שלהם כדי, ם ברביםהוקיעשפיר חייבים לאותם , שכמותו' הרבים

חייב 'ע אף במי ש"לכו פוסל הגטש גמור' כפיה'הוא  'בזיון'הרי ', תוכחה'בשעת ' לבזות סוריא'ה לולא דאף ,גם
אות (ל "וכנ' מאיס עלי'מן הדין כמו ברוב רובן של המקרים דהוי ב' פטור לגרש'ו בפי ש"כ וק"וכש, מן הדין' לגרש

  .תיקו, פ גדרי ההלכה בזה"צריך להיות מוגבל ע' תוכחה'מודה שמצות הוא בעוד שואיך מצדיק לעשות כן  ,)'ו

בתוכיותו הוא רוצה אם מאמינים ש'ד :השמצת הבעל להצדיק ישעל ידה ש כאילו, חידששה מ' דקיצט'וה .גל
צדקת 'זו ב' הנאמו'וכאילו ש ,]ש"עי )כ"ה, ב"גירושין פ(ם "פ דברי הרמב"והיינו ע[ ,'מותר לכופו אז, ליתן גט

הנה טובה גדולה  .מן הדין' פטור לגרש'למרות שהוא  ,'רציחה'דהוי כ' הלבנת פנים'יש בכוחה להתיר עליו ' הבעל
 שהוא סומך' הבלים'איזה  עלו ,הוא מבעט בכל גדרי הלכה שבזהאיך ש ,ומצפונו לבולנו  שגילה, עשה לנו בזה

דברי כתבו להדיא דש ,המופרך מדברי כל הפוסקים' דמיונות של שוא'י "חמורים ע גמור מאיסורים 'ליצנות' לעשות
רוצה לקיים 'תוכיותו הוא ביש חזקה ש ג"רק בכהד ,מן הדין 'מותר לכופו לגרש'שרק דוקא במי  ולא נאמרם "הרמב

  .זה כללה' בדויהאמונה ה'ה מועיל צלו אינודא, מן הדין' פטור לגרש' אוהבמי שלא אבל , 'חיובו מן הדין לגרש

 מ"מ ,'אסור לכופו'אלא ש, ע"לכו 'חייב לגרש מן הדין'הוא במי ש פילודא, חזינןיותר מזה אף דהלא  .דל
, )ג"וי, י"סק, ד"קל' סי(ש "וב, )ד"קנ' וסי. 'אות ה, ד"קל' סי(י "ב' עי[ ,ת"מה פוסל בו 'עישוי ישראל'אף ל ד"קימ

כ "או, ל"ועוד הרבה שאכמ, )ז"אות י, צ"ר' וסי, 'אות ט, ב"רס 'וסי ,'ות אסוף א, ז"רמ 'וסי. ה"קלו, ב"קל 'סי(צ "וצ
הכפיה להכשיר  ז"ד לא מועיל מ"מ, מן הדין 'חיובו לגרש'את  'בזהמקיים ' בעלשה דהגם, זה הוראה מפורשתהרי 

  .לזה בתוך פנימיותו 'מסכים'הוא מתברר ש' קיום חיובו'י "עמכח הסברא ד



   
 

בפנימיותו הוא 'ד :סברא זו מכח ,מן הדין' חייב לגרש'אף במי ש 'כפיה'ש להכשיר "דל ,להדיא הפוסקיםכ "וכ
 )ד"אות כ, א"מ' סי(י "משכנ ,)ה"ק' סי(אבני צדק  ,)ו"רע' סי, ב"ח(א "רשב :כ"דכ, 'לגרש חיובו את רוצה לקיים

, )'באות , ט"צ' סי(א "חזו, )'זענף  ,'י' סי(באר יצחק , ..]'כאלה שאין להם יסוד כלל' סברות'ו לסמוך על "ח' :ל"זו[
בנו הרי , בזה 'סתפקמ'ש )ה"צ' סי(מראה יחזקאל ה דאף[ ,ז"וליכא שום חולק ע ,)פ"ק' סי, א"ח( ץ תשובותקוב

 :דהלכתא כהפוסלים' כללי הוראה'פשוט מכח שלשה ממילא ו. ל"וכנ לגמרידוחה רעיון זה מפלפל עמו וצ "האבנ
  .]פ"וז ,'מסתפקין'ולא כה' מחליטין'דהלכה כה )ג, 'הלכה כרבים נגד יחיד' )ב. א"ח לא ראה דברי הרשב"המראי )א

מחמת  'חייב לגרש'במי שדאפילו  ,)ד"כ' סי( קןהזר "מות אד"שוב פסקדאף יותר מזה  אלא ,ולא עוד .הל
ף בגוונא דפשיטא ליה דאהרי לנו . ש"עי ת"הגט פסול מה ואם עשו כן ,'נידוי'י "עאסור לכופו לגרש  כ"ג ,'יסורא'

דבתוכיותו הוא מסכים לגרש כדי לקיים : מטעם זה כפיהה להכשירא "כ א"ג ,'איסור'מחמת ' חייב לגרש'כשהבעל 
אם , 'נשבע לגרש'שאף בעל ד שכתבו רוב מנין ובנין תעמדגם וכן יוצא [ .שאסר עליו לדור עם אשה זו' בזה רצון ה
, דהמחלוקת הוא רק כשלא אמר שנתחרט[ 'ם שבועתוקיו'גרש מחמת לחץ מהגט פסול כש, כ משבועתו"נתחרט אח

לא  מ"מ ,השבועה ת לקיים"למרות שמקיים בזה חיובו שמההרי לנו ד ].)י"סק(ש "ופת, )ד"ס, ד"קל' סי(ע "שו' עי
  .שיקיים את שבועתו' רצון ה' עשותכדי לבדבתוכיותו הוא מסכים לגרש  דיש להכשיר הכפיה בשנאמר אמרינן

, פ רוב דיעות"ע' לגרש מותר לכופו'שמי  דאפילו בעל, )ז"קט' סי, א"ח(ס "כתב החת, מזהואף יותר מזה ו .ול
בתוכיותו הוא מסכים לגרש 'שוב לא מתברר לנו ש, דמכיון שיש דיעה האוסר לכופו, מ הגט פסול כשכפאוהו"מ

וליכא , הביאו דבריוד פוסקים "וי[. ש"דהרי ייתכן דכלפי שמיא גליא דהלכה כהאוסר לגרש עי, כדי לקיים חיובו
  )]1098רישום (ד "מוצג בפנקס בי, )ו"ענף ט(מלחמת אש דת ' קונ' עי, שום חולק על דבריו

פו לגרש  וואפילו מי שמותר לכ, 'מחמת איסור'ואפילו [מן הדין ' חייב לגרש'אף בבעל הכן אם כתבו  ,ומעתה
איך יעלה על הדעת , להכשיר עליו כפיה 'כיותוהבעל רוצה לגרש בתו'ש: זו' סברא'לא מועיל ד, ]לדעת רוב פוסקים

דיין 'כפטפוטי הבל של ו 'מאיס עלי'כמו בעלה של מורדת ד, מן הדין' פטור לגרש'מי שב אפילו כן יש מקום לומרש
המופרכים מדברי כל ' דמיונות שוא'הבנויה על  ,שלא כדין' אשת איש'התרת  ז"דהר, ז"שומו שמים ע ,דנן' שקר

  )].ו"טהפרכה (ע מזה לקמן "וע[ .ישתקע הדבר ולא ייאמר ,ת כולה"עשיית חוכא ואטלולא מכה ההומו, הפוסקים

דיין ז ע"כוע, נשא אחרתכבר ו ,ח שנים"מכיר אדם שנפרד מאשתו י אני :)1:29.00(דנן ' דיין שקר'דברי ה .זל
  .מעשיו את הוא עסוק להצדיק

דייני 'ש' סירוב'הו, ג בלי שום היתר"אשתו הלכה לעש ,ינינופ הוראת בית ד"עשה הכל ע בעל זה :תגובתינו
 דת וכדיןכ נשא אחרתו ,שבזה הלכהפ גדרי ה"עאינו מוצדק כלל  ,]'עליה'במקום להוציאה [ 'עליו'הוציאו ' אלמי

ג להבעל "שמתירין בכה, בלי שום חולק כלל] במספר' ל[כהסכמת כל הפוסקים  ,ר"ק ד וצירוף"בי אתרופ ה"ע
, )'אות ד', ענף ה(' מבוא'ה' בקונ המקורותעם  וכדנמנין[, עד שתשלם לו את הזיקיו, רת ולעכב ממנה גטלישא אח

  .כולל נשיאת האחרת, ד"פ הוראת בי"הבעל עשה הכל כדינא ע ,בקיצור .)]5025רישום (ד "מוצג בפנקס ביה

' אינטערנעט'שמיץ בעלה בלה, רצופים ז שנה"י ועד עתה מאז עסוקה, 'שלא כדין' עשתה הכלש האשהאילו ו
שנים ' שהתעלמה ט מלבד ,גיטה עיכוב ופסלנותוסיף על מז "כש' ד"התראת בי' למרות ,נגדו' הפגנות'ובאירגון 
ם כליל תעללה כתמשהיא מועד היום כ "גם אחש מלבדו, על ידם מושלששד לקבל גיטה "לבי פנותלמרצופות 

  .'עגונה' עגונה'ולכת ומייללת בדמעות תנין הרק  ,ל גיטהשנוכל לדון ע טרםד מה שעליה לעשות "הביהוראת מ

שעושית הכל בניגוד  ,כזו 'מרשעת' מצד אחד להצדיק :דנן' דיין שקר'דברי גדול מ 'ליצנות'ואין לך  .חל
במקום ו, ד"פ הוראת בי"שעשה הכל כדין ע אדם החף מפשע ,מצד השני מיץולהש ,ד"ובניגוד להוראת בי ,להלכה

מוקדמים  ממאנים מלבטל ללא שום תנאיםהם  ,המודמה 'ת כבודםממח'ש מי הדיינים גם אתו ,האת האש םאשילה
, להתחיל לדון עבור הגט לאפשר כפי הנדרש להלכה ,הבעל שלא כדין המסולף מה שהוציאו על' סירוב'את ה

  .הפלא ופלא ,ז בעוד שמעמיד פנים כאילו שרוצה לעזור לה"וכ ,זה שום תערומותה' דיין שקר'אין לו ל ליהםע

  .בכלל ישראל' שלום'לעשות  כדי   - ליתן גיטין צריכין): 1:30.00(דנן ' דיין שקר'דברי ה .טל

בין 'הוא ' שלום'המעלת עיקר ד ,ידועש עודב ,להפוך את הקערה על פיה ,מזהגדול  'ליצנות' לךאין  :תגובתינו
הבאת 'ו'של ' ו'דה[ ,'כנגד כולם'הוא  'בין איש לאשתו ..הבאת שלום'דכל יום בוכמו שאנו אומרים ', איש לאשתו

גדולי ישראל בכל ויגעו ז טרחו "וע ,]'כנגד כולם' דהויהדברים  יןמתחיל ואילך דמשםלהורות , מנוקד בפתח



   
 

כדי להציל , ק"קו עבודתם ויגיעתם בתוהיפסהו ,ם שכרובלי תשל ות מזמנם היקררבז שעות "קדישו עוה, הדורות
  .ולהצדיק תמיד הנשים, להטיל האשם תמיד על הגבריםי "ע אינוהדרך לזה ש וכמובן, א יחרבבית ישראל של

: פירושה' שלום'ד ,הברקה גאונית המציא ,הבוער בקרבו' אהבת נשים'שמגודל , דנן 'דיין שקר'בא וכהיום 
 השהנסיון הוכיח שז ,ישראלי בת תהחרבלא איכפת לו ו ,..'געט אן דימענד' כלומר ,..תביעת האשה יפכליתן גט 

מעולם עוד ש ממהיותר  ,מהלך מחשבתו' רקבון'על ואין אנו צריכין הוכחה  .ל הילדיםשיון גשמי ורוחני מטל גורם
' אהבת שלום'או ' דיון'והאם כזאת  ,ושהאשה חייבת בשלום ,שהבעל פטור מלגרש :מבית דינו' פסק'לא יצא 

מן ' דמים' גורףבעוד ש' הרגעת המצפון'איך יש לו  ,יתן גטל על הבעלש: מעיקרא מוחלטכבר ' יופסק'כש, ייקרא
, הכל גלוי וידוע לו מראששבעוד ו, הכרעה בין הצדדיםשיקול ו וא' דיון'כאילו שקיים כאן ' הצגת משחק'הבעל על 

  .תמיד שהנשים צודקות להיות במציאות שייתכןכאילו , א"לזרוק עפר בעיני בנ מנסהש, פניוחרפה ובושה תכסה 

משום שרוצה  ליתן גט 'וימיותנפ'בבאמת ן שהבעל רוצה 'מאמי'כל מי ש :)1:31.00(דנן ' דיין שקר'דברי ה .מ
  .לפרסם שמו ברבים ולבזותו לו מותר, להיות יהודי כשר

עם ד: רק נוסיף ,הפוסקים כל מדברי ופרךמה זההטמון ב 'בורות'ה) ב"י הפרכה(כבר מבואר לעיל  :תגובתינו
 שהנגזל 'מאמין'שהוא  יען ,עושה כןן שוטעיהגזלן י ש"ע', גזילה'גם ו םירוסיאה לכבדוי זה יכולים להתיר ' יטצדק'

, עם אחרים' חסד'רוצה לעשות הוא ש 'הקזח' כ הרי"וא ,רוצה להיות אדם כשר מישראלש יאדובו', אדם טוב'הוא 
  .לא הארץ חמסכאלה תמ' חשבונות'כמובן דעם  ,'שלולו מהוא מסכים לוותר כיותו ך תובתו'ד רברוממילא ו

אפילו אם יש [ ,שלא עשו שום דבר נגד התורה הגבריםשל  'בזיון'דכל מי שיש לו חלק כלשהו ב ,פשוטאבל 
גיטין  מוציאים מהםז "עיו, ])ז"ל, ו"כ, ה"כ, ב"כ, א"כ, ט"י, ג"י', ז :יותאות(ל "שלא כדין וכנ' סירוב'עליהם 
מכשיל יום יום את 'הול, 'מלבין את פני חבירו ברבים'הורים הצפויים למן העונשים החמ םלעצמ ויחוש .פסולים

ליהוי ידוע  ,'מרבה ממזרים בישראלה'ול, ]צ"על כל כח וכח בפע[' אשת איש'עלה השני באיסור החמור דוהאשה וב
  .כחהמיום התו הםמיום הדין ואוי ל הםאוי ל ,לבסוף גבה דיליה לבאה מאריך אפו "והקב העולם אינו הפקרש, להם

בפנימיותו  שהבעל 'מאמינים'אבל אני חושב שאם  'פוסק'אינני הגם ש :)1:33.00( דנן 'משפיע'ברי הד .אמ
  .לעשות כן 'חייבים' שאף אלא ',ומותר לבזות'אז לא רק ש ,רוצה באמת ליתן גט

מפורך להלכה מכל  אהו ,הזה' דופי ובורות'רעיון ד ,)ו"ל – ג"ל: יותאות(כבר הוכחנו לעיל [ :תגובתינו
 'נשים'זה על ה' טצדקי'לנצל  מדוע לא עלתה על דעתו מעולם, דנן' משפיע'תמהים אנחנו על , ]הצדדין וצידי צדדין

 ,להיות אשה כשירה האמיתי 'פנימיותה'ברוצית , ג"שהלכה בעשאשה דה 'מאמין'מי שכל ד ]:אינו פוסק'למרות ש[
  ...לעשות כן' יםחייב'לא דאף א, לבזותה ברביםלו  'מותר'שלא רק  ולכן

 ם לבזותה ברביםישחייב 'אמת'שכך הוא ה למרות, לא עלתה על דעתו לומר כן ה"דמשו, הוא ז"התשובה ע
לא  ,]עשה את תורתו קרדום לחפור בהגם ו[ ,'שקר'שקוע ראשו ורובו ב שהוא דנן' משפיע'ו ,זו' טצדקי'י בלמאף 

לא יוכל  ,ל"הנ' דופיסברת 'את הבעל על סמך  'המבז'ש מי לכש ,עליהוי ידו אבל .'אמת'יעלה עד דעתו לומר ה
  .זהב שגרמו 'ממזרות'ו' אשת  איש'המכשול דעל  לאו, של הבעל 'שפיכת דמים'על ה לא, להצטדק ביום הדין

  .ישרבנים שיאמרו האמת של תורה ויקיימו לא תגורו מפני אאני קורא לה :)1:30.00(דנן ' משפיע'דברי ה .במ

הברור  'אמת'ה כאן םמיפרסאנו מש מדוע היינו טעמאו ,במאה אחוז ם עמומימסכי נואהפעם  :תגובתינו
ים הממאנים רבגהשמותר לבזות  יםמרהאורבנים אבל  .ללא כחל וללא שרק ,כל ענין המסובך הזההנוגע לב

  .יום הדין והתוכחהעליהם בממה שממתין ועליהם לגור מאוד  ,מוחלט 'שקר'זהו , יש בדבר 'מצוה'ושגם , מלגרש

  .לעזור להם 'קאמיטי'לייסד  ראוי, נשים מי שיעזור להםהאין לשבהיות  :)1:37.00(דנן ' משפיע'דברי ה .גמ

הוא להיפך  הברור האמתד', עוזרים'לומר שאין להנשים  ,לכ ןיעל הארנה מוחלטגלוי ' שקר'זה  :תגובתינו
נרדפים שלא ביושר  הגבריםאילו ו ,]הרורבה הכלהל דוגינב[ הםל עוזריםש יםנרגויא רבהיש להם ההנשים ד ,הגמור

אנשי שמה מחמת גודל הלחץ [' בני משפחתם'מאף והרבה פעמים ', בתי דין'מן הציבור ומן , וצדק מכל הצדדים
  .למי לדבר להגברים אין להםכמעט שדוממש  ,]מטילים עליהםאלמי 



   
 

, ז"ורק מפסידים עי, 'תים את עצמםיממ'ם ה ,הגברים שאינם נותנים גט :)1:42.00(דנן ' משפיע'דברי ה .דמ
  .'סנדקאות'אבד מחמת זה הכאותו הבעל ש

צדיק הלועוד , 'דברי אונאה'ב החפים מפשע נדכאים אנשיםאיסור גמור וחמור הוא לצער  :תגובתינו
הלבנת 'ד יםהחמור יםעל האיסור ועברשי המוןהמגרה הוא  ,ז"ובמקום שימחה ע', סנדקאות'לקפחם מ' רשעות'ה

  .)ב"ע, ח"ברכות י( 'רשעים בחייהם קרויין מתים'ד ,'ממית את עצמו' הואובזה , 'ממזרות'ו 'אשת איש'ו' פנים

בנו מה ששייתכן ש ,ידוע 'בעל מחלוקת'איזה ל פעם אמרהחפץ חיים  :)1:44.00(דנן ' משפיע'דברי ה .המ
אדם הממאן כ אני מכיר "כמו. 'יתו אבל הוא ינצחכל בניו ימ'ש :השיב לו להוה, מחמת מחלקותיוהוא נחלה 

שאינו רוצה לעשות  שאמרתי עליו מפני ,ר"לה איסור שאני עובר על לומר לי' חוצפה'שיש לו ה, ח שנים"מלגרש י
וכל יכ "ואח ,יתן גט, אנחנו יהודים ההולכים אחר התורה ולא אחרי הרגשותינו ,ה חזק ממנו"הקב אבל ',רצון ה

   .ס'אביוזער'יק ממחנינו החל עליו להרטוכל אחד יעשה כפי המו ,ראה אדם ישרילהסתכל במראה ו

 והוא עשה הכל כהלכה, אותו הבעל יםמכיר חנואנגם ש) ג"יהפרכה (כבר מילתינו אמורה לעיל  :תגובתינו
כ "וכש, 'ר"אסור לדבר עליו לשה'ש שהבעל צודק במאה אחוז ממילא פשיטאו ,ש"עי ת דינינוביהוראת פ "וע

  . מוטל עליופי שכ' לקבל תוכחה'שממאן  על ,מצידוהוא ' חוצפה'ה אדרבה כ"וא ,'הוציא עליו שם רע'שאסור ל

הלכה  פ"עש :ד"ביהוראת פ "הבעל עשה הכל עיודע שהוא ש דבו בזמן, מה שמפליא ביותר הואאבל  .ומ
וגם טרם , חוזרים מזה בכתב, גד הבעלהמסולפים נ' סירובים'טרם שאותם שחתמו על ה ,להתחיל לדון על גט סורא

' עי, 'תש כח המאנס' דבעינן' נאדי'רק מ', נצחון' תמחמ לא[ ,הבעלעל ' השמצות'ה' אינטערנעט'שהאשה תסיר מה
  .])1013רישום (המוצג שם ' ד"הכרזת בי'וב, )5029רישום (ד "מוצג בפנקס בי) 'ענף א', ז' סי(כפיית מאסר ' קונ

, שנה ]ז"י[ )ח"י( כבר עברוהכל רואין שהלא  ,עד מתי פתאים תאהבו פתי, כאן שאלה גדולה נשאלתכ הרי "או
הרבים שערכו ' הפגנות'ולמרות ה ,על הבעל בשקר פיצוההגדולות ש' השמצות'למרות ה ,וז ממקומזושום דבר לא 

החלפת 'י "עשתנה מלא ' הלכה'דה, ןיבהיפקחו את עיניהם לבמקום שו .נ"מניעתו מליכנס לביהכגם כולל , נגדו
לאותן  נושיפ, לתכלית הנרצה 'ממשי' באופן חושים לפעוללהחלץ שכילו וי, שלא כדין' כח הזרוע'י "או ע' זמן

 יוצא בכתב מפורש מזה יחזרוו ,המדומה 'לוותר על כבודם' לפעול אצלם, נגד הבעל השקר' סירוב'ה חתמו עלש
ם הובפרט  ',להצלת עגונה' ויעש אלי מה כהד ,ל"נכו דורשת' הלכה'כפי שה ,'בלי שום תנאי' שהסירוב בטל

  שלהם הוא 'נצחון'ד :ההיפך הגמור לעין כל בעוד שמראים, ומגמתם כל דאגתם' זהו'ש חזור ושוב דים פניםימעמש
  ...בינה זאת, 'האשה בור טובתע יםאגוד'שהם  כ את מי רוצים הם לרמות "או, מלהושיע לה אצלםנחוץ יותר 

אנחנו יהודים ההולכים אחר 'ש :הבעלל בפיו יףטממה ש לאזנו שישמיע, דנן' יעמשפ'הל בזה אנו פונים .זמ
פ הוראת "שעשה הכל כהלכה עק מלהשמיץ אדם יפסאז יבין שעליו להו, ל"וכנ 'ולא אחרי הרגשותינו -התורה 

' עי[. לכהבניגוד לה' רחוב'מה שספג לתוכו מן ה 'יםהרגשותיו הפעמעניסטי'ל ומתאים ה אינו נוחשז למרות -ד "בי
, ר"ק בהיתראשה על אשתו  הנושאש יםמרואה ם שלאיך שמכה על קדקד, )ב"מ' וסי, ז"י ט"סוס, ב"ע ח"אה(ח "ד
  ].ש"עי ,ק"פ תוה"שאנו נוהגים עמה זהו תפארתינו  ,דאדרבה בכל התוקף ז"מוחה עהוא ו, 'ש"של לחמ'

אמורים  הם, כאלהרעיונות נפסדות לים בהמורע נשיםאוי לו לדור שא :אנו מכריזים כאן בצער וכאב גדול .חמ
, כד רגיז רעיא על ענא): א"ע, ב"ק נ"ב(גמרא  דברי נתקיים בנו, 'ההלכתיים דייניו'ו 'הרוחניים משפיעיו' להיות

ין קוצים וברקנים וא מובילם בוה, בריש העדר הוא מעמיד עז סומא ןצאהעל  עסוככשהרועה [, עביד לנגדא סמותא
  .]ממנה להם פרנסים שאינם מהוגנים, )לשון נקיה(כשהמקום נפרע משונאי ישראל : י"רש ל"וז, ומפילם בבורות

היה לו עבודה  ,ותעבירשיחטאו בי "דבימי קדם כשהשטן רצה להכשיל בנ, ו גדולי ישראלהתאוננכבר  .טמ
לכן התחכם , גדולה תבוסה לבסוף וברוב פעמים נחל, זה לקח לו את כל זמנוו ,לפתותו כל יחיד ויחידילך ללקשה 

 צעירים אלפי זמן קצרב ז יצאו"ועי ',ליםימשכ'המלאים כפירה כמו שעשו ה להוציא ביכלעך' יחיד'אדם לפתות ל
 לכן, והשטן נתקנא בו ,ותרפעל בשיעוריו גדולות ונצובעבר יתכן ש, דנן' משפיע'וכן הוא גם ב .בות רעהלתר

  .ויצא שכרו בהפסידו, שבחמורת בחמורות את הרבים כשילתחיל להיתו שתוהתחכם לפ

 'הלבנת פנים'ו' ר"לשה'ד יםהחמור יםעל האיסורבזה  שעוברמה דמלבד  ,דנן' משפיע'הליהוי ידוע ל .נ
אנשים שיעברו על איסורים  אלפי הכשילל, עושה משחק מחמורות שבחמורות הרי ,'רציחה'ל דימוה ל"שחז

ה "הקב': ואנו קוראים לעומתו דברי עצמו ,'ממזרות'ו 'אשת איש'איסור לו 'גיטין פסולים'ל לגרוםו ,החמורים הללו




