


 ב
 

 המדובר אבל כאן, מצוה גדולה לעשות כן 'שלום בית'ה את במקרה שיכולים להצילודאי ד]: 8:25' פייגלשטאק'[
 זאידיס מערידזש '[' הסתיימה'זיווג זה שניהם מסכימים ש דהבעל והאשה, אינו בא בחשבון כלל' שלום בית'ממקרים ש

   .הזה' פשע'ה את ג יש דברים שצריכין לעשות כדי לעצור"בכה, או לא' גט'הוא אם יהיה כאן  והשאלה, ]'אווער

צריך שהשקר ': ל"וז )'ו' סי, ז"קכלל (ש "רא' עי[, המדובר' מה'סתם ולא פירש ב יםנוכלדרכו של כ: תגובתינו .ד
 כדי שלא ,בדבריונזהר לקצר  'שקרן'שה כלומר, ל"עכ 'בקל יפול, ואם היה גדול וארוך, כי אין לו מעמד רגלים, קיצור

שהבעל והאשה שניהם מסכימים שזיווג זה ': בהצהרתו תוכוונ 'מה' מפרשאינו ד .]בשקריו ייתפסובלשונו יסתבך 
אין ד ל כרחךדהרי ע, ]הקלים בימינול ש הרגיל על לשונםהחביב ו' סלאגאן'ה ',דיס מערידזש איז אווער'[' הסתיימה

  .לגרשה ו שלאוכי מי מעכב עלי, כ מהו הבעיא"אד ,בלי שום עיכוב 'ים בגירושיןששניהם רוצ': הכוונה

 ',הרוצה ב'אי משום ש: משני טעמים לא יצוייר רק באחד וזהו', אינו רוצה ליתן גט'המדובר מבעל ששכ "וע
 כ"וא, )'ה אות( 'במכתב הא ולי שום חולק כלל וכדהבאנב 'לו לעכב ממנה גט לעולםמותר 'ק "תוה דין פ"הרי ע ג"ובכה

אף כשמסכים [ 'שתחזיר לו מה שגזלה ממנו בערכאות'עכב ממנה גט עד מש: ואם הכוונה .'שעופ'כ תארואיך יתכן ל
אף מתירין דולא עוד אלא  ,גמור להבעל לעשות כן' היתר' אגם זה הו הרי, ]'רוצה לגרשה'לעצם הגירושין וגם בעקרונות 

כ "וא  ,ש"עי) ז"לאות (' וכדהבאנו במכתב הא ע מודים בזה"וכו, לם לו הגזלהולעכב ממנה גט עד שתש, לו לישא אחרת
ת "עברו על הל דמלבד ,בזה' פושע'דנן הוא ה 'פייגלשטאק' אדרבה ,כלל במניעת גט ממנה' שעופ' אין הבעלפ "ממנ

  .ל"רח' אשת איש'ף בבהיתר מסול' מכשיל את הרבים'הרי הוא , )'הפרכה א(ל "וכנ 'בכל לבבך'ע ד"ועל המ' לא תתורו'ד

הוא  ,'מעושה'פוסל ב ,אם הלחץ מה שהציבור מטילים על הבעל שיתן גט :על השאלה ]14:35 'פייגלשטאק'[
  .'שמונה והולך מקרים שמותר לכוף לגרש) ז"ע' סי(ע "ע אה"יש סימן בשו' ]:משיב

 הם הגברים מי דןע היכן ש"סימן בשוהדהנה , לא מן הענין כללש בעלמא ליםית מפלטהזהו סתם  :תגובתינו .ה
נידון ' דהוימה  'מאיס עלי'דעל טענת  :א"במחבר ורמ נפסק להדיא )ב"ס( אדרבה שם, 'ז"ע 'סי'אינו  פן לגרששמותר לכו

 דשם מבואר, 'ד"קל מןסי' גם אבל טרם זה יש .'ד"קנ'הוא  שדן במי שמותר לכוף לגרש והסימן, אסור לכוף 'דידן
 גם אחריו ישו', פסול מן התורה'] ד להלכהגנוהמ 'אופן'ב שהוא' לחץ'י "ניתן עשגט כל : הכולל[' שהגט מעו'ד ):ז"בס(
  .'בניה משני ממזרים'שו – 'תצא מזה ומזה'ש :ת"מה' גט פסול'דינה של אשה שנתגרשה במבואר ש שםד ,'נ"ק מןסי'

דכבר  בו בזמן, לגרש' מותר לכופו'ם א' שאלה' או' ספק' שיש ,בעל כזהמ כאן כ מדוע מבלבל כאילו שהמדובר"וא
הנידון ' זהו'ד[ לגרש על טענת מאיס עליאסור לכוף ד' רוב מנין ובנין' דעת פ"ע בהסכמת כל הפוסקים הלכה ברורה נקבע
  .ת ובניה משני ממזרים"הגט  פסול מה ,)]'ההפרכה (וכדלקמן  'אונסא דנפשיה'בגדר  באופן דלא הוי[ואם כפו , ]שלנו

עם לחיות מ 'תוצאות רעים'דיש  לנו הרי', בני אנוסה'ואחד מהן ' תשע מדות'יש ענין של  ]:15:25' פייגלשטאק'[
  .'באונס'אשתו  עם ישותחיי א

 אטוד, דעת השומעים' לבלבל'רק בהמטרה , כלל שלא מן הענין' הגבולים טשטוש' פ"הזהו עו :תגובתינו .ו
', בעל אחר'שהחליטו שרוצים  'מורדות'מנשים  המדובר הלא ,'ות באונסחי עם אשתו חיי איש'מבעל שכאן המדובר 

הפרכה (כדלקמן  'מסירה'י "ם עמש בעליהן או שכבר זרקו את[, דירת מגורםורוב רובן כבר עזבו , אינן טובלות לנדתןו
  .טשטש בזהה לנסכ מ"שג' קאהאן'על דברי ) א"כהפרכה (ן קמנו להסברכמו שו, לכאן' אנוסה'כ מה ענין "וא, ])ז"ט

ש חולק דאסור "אבל הרא', מאיס עלי'פוסק דכופין על טענת ) ח"ה, ד"אישות פי(ם "הרמב ]:16:18 'פייגלשטאק'[
א בלי "ע מאשר זאת ברמ"והשו, שלא לישא וליתן עמו' הרחקות'עשו השי 'פשרה'ת עשה "ור, ע"וכן נפסק בשו ,לכוף

א "ברמ, ע"בשו דין דזהו: 21:00  אמר שםו חזר וכן[ .שלא להרוויחו' טובה מניעת'והטעם משום דהוי רק : שום חולק
   .]'בלי חולק'כלומר , 'ארגומענטס'בלי שום 

 אוהם "ל הרמבשהעיקרי ' בעל פלוגתא'דה כ"דמש ,ם מטושטשים ומבולבליםה דבריו הללוגם  :תגובתינו .ז
דעת  על והעיקרי הראשון' חולק'הוא ה ',הרחקות'ת העצמו שהמציא תקנ 'רבינו תם' בהרדא, כלל ןאינו נכו 'ש"רא'ה

ה "ד, ב"ג ע"סכתובות (' ובתוס, )'ד' וחידושים סי. ז"וע, ד"כ' ת סי"שו(בספר הישר  האריךכדו, 'הא הידועה'ב ם"הרמב
באיסור הכפיה  ת"הסכימו לדברי ר' כל הראשונים'וכמעט  .ס"גיות בשועם המון ראיות מכמה ס בסס דבריול) אבל

מ "בניגוד לדרכו בכש(הרב המגיד , )א להשיב עליהם"ת הם חזקים שא"שכותב דראיות ר(ן "רמב: ה"ה[' יס עלימא'ב
שכולם כותבים בחריפות , ועוד ן"ר, מרדכי ,ם"מהר ,א"רשב, א"ריטב, )הוא חולק עליו בזה, ם"להמליץ על שיטת הרמב

דאף , )ג"כאות (' תב האכוכבר הבאנו במ[ ,ה מקומותכ בכמ"שכ 'ש"רא'ה :הוא 'יניהםב'ש אלא .]ם"גדול נגד דעת הרמב
שלא ' מאיס עלי'בדין ' יוצא מן הכלל'עשו , ם"פ דעת הרמב"לפסוק הכל ע] ע"טרם חתימת השו[במקומות שנהגו 

  ].וכדתמהו עליו כל הראשונים ס"שדבריו תמוהין ומנוגדין מסוגיות הש משוםוגם  ,'אשת איש'בזה מחומר  מותולפסוק כ



 ג
 

, ])ב"י – 'ח: אותיות(שהתיר וכדלמן  'גדרים'פ ה"וע ,שהתיר 'מקום'ב[' הרחקות'ת התיר ה"דמה שר, פשוטוממילא 
 פ"ע נעשיםכשהם  'החרחקות'אלא משום דה, עצמו ם ולבין דעת"בין דעת הרמב' פשרה'בתור כלל  זאתלא עשה 

  .)]ג"אות י( מןקדלוכ שנאסרו כליל ל"עד ימי מהריב[ 'כפיה'לא הוי  ,שהתירםוהאופן ' גדרים'ה

הלכה ברורה בלי 'זהו וש ',מאיס עלי'על בעל שאשתו טוענת עליו ' הרחקות'מותר לעשות ד: מה שאמר ,םבר .ח
 'גילוי פנים בתורה שלא כהלכה' ההומה ,גמור' שקר'הו ז, )]'הפרכה ז(פ כדלקמן "וכן אמר עוה[ ',חולקמגיב ושום 

 יש לו דין ,ברבים כן שאמר בהיותו .תירהוא מש באופן' מתיר אחד'א אף לאמיתו של דבר ליכהרי ד ,ממדריגה הראשונה
, האשה ובעלה השניד[ 'אשת איש'ו, ]ממש' רציחה'דהוי כ[' הלבנת פנים'ד: בעוונות החמורים' מכשיל את הרבים'

שתיקה על אסור לעבור ב ולכן .בדורינו 'ממזרות'טמיעת ו ,]ז חזור ושוב למשך ימים ושנים בכל כח וכח"עוברים ע
  :ואלו הם, יםכח שמנה טעממ יןועומד כיןמופר דהרי דבריו ,כזה' שקר גס'י "שלא כדין ע' אשת איש'התרת ד מכשול

וכיון שלא שלל , 'שלא נסבול אותם'ו' לא נאשר זאת'ש :שאמר לשונוא מ"כפי שמובן לבנ[הבעל ' בזיון'ד, ראשית
', הרחקות'לא נכלל מעולם ב ,]מו שהתירוה להידא בפגישה הקודםוכ, 'היתר לבזותו'א כ"ודאי שמתקבל אצל בנ' בזיון'

מניעת 'לא התיר רק ת "רו .ש"עי, מקורותב) 'אות ו(' תב האכבמכ "כמש ע"גמור הפוסל הגט לכו' כפיה'הוי ' בזיון'רי דה
אבל לא , ומהת לו מעות וכדושלא להלו' בינם ולבין עצמם בצנעה וסכימי'ני העיר באלא ש', בזיון'שלא בדרך ' טובה

מביא מזכיר שהוא מו שוכק "מסתמך כאילו על דעת מהרי' פיילגשטאק'ובו בזמן ש[. ו"ח' בזיון'או בדרך ' פרסום'בדרך 
 ניועיאת ים צעך כדי שמות, )'הפרכה ו(וכדלקמן  'עליה'שמותר למנוע ממנו : הוא מצהיר בשקר', הרחקות'הבת "דברי ר

שעושים  יודעים נ"ביהכ אנשיכשהבעל יודע ש[ גמור' בזיון'נחשב להלכה ל' המניעת עלי'ד: ק המפורשים"מדברי מהרי
  ]. בהריסת הדת 'פייגלשטאק' זהו דוגמא נוסף מסילופיו, )ו"כאות (' מכתב האב ווכדהבאנ ,]כן בכוונה לרודפו

אף [כ לא הותר "ג, ]ל"וכנדוקא  'בזיון'שלא בדרך [' מניעת טובה'דהיינו ', הרחקות'אף מה שאכן נכלל בד, שנית .ט
ום אחר היכן שלא רק כשהבעל יכול לילך למק] )ג"יאות ( כדלקמן שהותר' זמן'וב, )'יאות (כדלקמן  שהותר 'גוונא'ב

, י"ספה(ת "לפרש דברי ר )ה"שורש קל( ק"מהרי :כ"שכמו. הנצרכות לו הטובות שם לקבלשיוכל  כדי, נודע שהרחיקהו
, ד"קל' סי(הלבוש  :כ"וכ .ל"א הנ"לדברי הרמ' מקור'ים כמצויינהם שני שדברי) ט"ע' סי(ובנימין זאב , )ד"כ' ת סי"שו

מ "אגר, )ב"אות י, ב"רס' סי(צמח צדק , )ז"סקס, ד"קנ' סי(א "הגר ,)ט"שצ' סי, מ"וחו. ב"קל' סי, ד"יו(ם "מהרשד, )י"ס
היתר ' מציאות'בזמנינו ליכא דפשוט  מעתהו. ש"עי) 'אות ב, ח"נ' ת סי"שו, אפשטיין(לבוש מרדכי , )ז"קל' סי, א"ח(
מקום 'ילך ללאין שום אפשרות להבעל , דהרי כהיום שהכל מתפרסם בכל העולם כולו ברגע כמימרא, כלל' הרחקות'ה

  .גמור הפוסל' אונס' דיןכהיום ' הרחקות'ש להוממילא י, הנצרכים לו' טובות'לקבל שום ה שיוכל' שאין יודעין מזה

כ היה אסור לומר בפירוש "ג, 'הליכה למקום שאין יודעין מזה'היה אפשרות עדיין אף בימי קדם כשד, שלישית .י
. ו"ק' סי, ד"יו(ם "מהרשד: כ"דכ .]אלא שמעצמו יבין זאת[, ממנו הוא בשביל שאינו נותן גט' מניעת הטובה'ד :להבעל

' כרת'ו' חנק'דהוי ב' אשת איש'כ ב"וכש, 'ממזרות'בלי חשש ' לאו'דהוי רק , אף ביבם הממאן לחלוץ) [א"ע' סי, ע"ואה
, קובו(אדרת אליהו , )ט"מ' סי, ד"תורת חיים ח(ש "מהרח, )ח"כ' סי(א ששון "במהר: והובא דבריו להלכה .]'ממזרות'ו

, מ"חו(משאת משה , )'ע' ב סי"ח, מלמד(משפט צדק , )ז"קנ' סי, ד"ח(ז "רדב, )א"סקי, ה"קס' סי( ית שמואלב, )ג"י' סי
, ונמצא דבאופן שלוחצין על הגברים כהיום .ש"עי )ה"י מ"סוס, ח"ט תרצסת חדשות בודאפע"שו( א"רעק, )'י י"סוס

  .פ"וז, 'הרחקות'בבירא אפשרות היתר ה הנפל', מעגן'או ' געט רעפיוזער'דהוי בשביל שהוא : בהדגשה מפורש

אין 'גם כשו, )'טאות (ל "נכ' א"יכול לילך למק'גם כשו, )'חאות (ל "נכ' מניעת טובה'ד באופן דאף, רביעית. יא
כשאינו מסכים אלא , )]ג"יאות (שהותרו כדלקמן ' זמן'ב[' הרחקות'כ לא הותרו ה"ג, )'יאות (ל "וכנ' מזכירין לו הגט

, מן הדין' מותר לכופו'אף במי ש 'הרחקות'ה אסור לעשות, אבל כשמסכים לגרש בכשיעשו מבוקשו, כלל א"לגרש בשו
, ג"כלל מ(ש "הראדברי פ "ע) א"מ' סי(ם "כ מהרשד"דכ .'נידון דידן'דהוי ' מאיס עלי'ו בכמ' פטור לגרש'כ במי ש"וכש

עין , )א"קס' סי(ט "עונג יו, )ו"נ' סי(דבר אמת  :מדנפשייהו כ"וכ, )'ט אות א"הגה, ד"קנ' סי(ג "והביאו הכנה, )ב"י' סי
ו "כ וק"כש', שלה'כך הוא אף כשהוא מבקש מואם ). 'ס' סי, ה"ח(ם "מהרש, )ח"וי, ז"י: אותיות', מ' ב סי"ח(יצחק 

  .ובטל דהגט פסול ,'הרחקות'ז מלחץ ה"מגרשה בלכשכ ד"דאעכו, ממנו 'גזלה'מה ש' שלו'את  שתחזיר לו כשרק מבקש

יכול 'וש, )'חאות (ל "וכנ' מניעת טובה'ד: 'הגבלות'אף בגוונא דאיתנהו בה כל ד, והוא עיקר גדול -  חמישית .יב
ז "עכ ,)א"יאות (ל "וכנ' ממאן לגרש כליל'וגם , )'יאות (ל "וכנ' אין מזכירין לו הגט'וש, )'טאות (ל "וכנ' א"לילך למק

מיירי  ',הרחקות'ה א היתריבהיכן שמ )א"ד סכ"קנ' סי(א "מהר לאדה .ך ועומדרמופ ד הוא"להתירם בנ :מעיקרא דדינא
' חיובו לגרש'ג שאינו מקיים את "בכהרק ד, רי בהכידמיי )שם( קאי על לשון המחברהרי ד, 'חייב לגרש מן הדין'מי שב

 רק א מיירי"דהרמ ,)'ט הב"קכ' סי(בית אפרים , )ג"י' סי(ר וזוטא "סא :להדיא כ"וכ .ב"וזפו' הרחקות'התיר עליו ה
 מן) ב"בשורש ק(מיירי  כ"ג, 'הרחקות'דין הבא "הרמ דברי של' מקור'ק דמהוה ה"מהריה וגם[ .מן הדין' מחויב לגרש'המ
' ארוס'מיירי מהרי ) ט"בשורש כ(ואילו , מן הדין' מחויב לגרש'מן ה מיירי )ה"קל בשורש(וכן , מן הדין 'מחויב לחלוץ'ה

  .]ל"תעבד תחתיו ואכמנכנסה להש מכיון שעדיין לא ,'נשואה'יותר מב 'מאיס עלי'לכופו על טענת דקיל דינו 

', מאיס עלי'על הממאן לגרש אשתו שמרדה עליו בטענת דאיירינן בב ,'נידון דידן'א ל"כ מה ענין דברי הרמ"וא
 'הרחיקו'א ל"לא התיר הרמ הרי ,)'האות (' וכדהבאנו במכתבינו הא ע"לכו 'פטור לגרש לעולם'דל "קימדג "דבכה

  .'איסור'לא עבר על שום ש למונעה מאדם החף מפשע ,ח"ע דגמ"מ החיוב דקיום לעבור על שיתירת "דמהיכ, מעולם



 ד
 

ף א[' הרחקות'דלמעשה לא התירו ה :כתב) ח"י' סי, ב"ח( ל"מהריבדהלא ה, והוא העיקר שבעקרים –שישית  .יג
ל "וכנ דחמירא מינה[' חייב לגרש'כ במי ש"וכש ,'חייב לחלוץ'במי ש פילואו )]ב"י -  'ח: אותיות(ל "הנ' גדרים'כל ה לפי

דהוי [ 'נידוי'א כ"לבנקשים ו שענ' הרחקות'ד :םן הטעמ, לעשותה נהגו לא ש :מעיד )ב"ק' סי, ג"ח( שםו .])'אות י(
בית , )ב"י מ"סוס, ד"וח. ד"י מ"סוס, ג"ח(ש "מהרח, )ב"ע' סי, א"גבו(ך "ש :כ"וכ ,)]שם(א "גמור וכמבואר ברמ' כפיה'

  .א"ודלא כהרמ, מן הדין' חייב לגרש'אף במי ש' הרחקות'דאסור לעשות ה: )ב"ל' סי, זרחי(נחלת שמעון , )'צ' סי(דוד 

דלא  ):'אות  ח, ה"ל' סי(ז "אבנו, )ד"י מ"סוס(אוריין תליתאי , )ז"קט' סי, ב"ח(א אסאד "מהרי :להדיא כתבוו
 ז"מתשובת אדהוכן יוצא ברור גם [ .ש"עי מן הדין' חייב לגרש'אף במי ש' הרחקות'ואסור לעשות ה, א בזה"ל כהרמ"קימ

מן ' חייב לגרשה'למרות ש ,באיסור' מינקת חבירו'נשא עבר וש מי' לנדות'דאוסר ) 'אות ז(' שהבאנו במכתב הא) ד"כ' סי(
חייב 'ג כש"מוכח דפשיטא ליה דגם זה אסור אפילו בכה ,מותר לעשות עליו אכן' הרחקות'פ ה"ומדלא כתב דעכ, הדין

פ דברי "בדורות האחרונים ע' הרחקות'ואיסור ה]. ל"וכנ גמור' כפיה'דהוי  'נידוי'א כ"מדנחשבים לבנ, מן הדין' לגרש
  .ש"עי, )ב"אות י, ח"ק' סי(א "חזוו, )ד"סק, ה"קס' סי(ש "פת, )ו"י אות ל"הגב, ד"קנ' סי(ג "בכנה גם הובא, ל"מהריב

כ "כ כש"א, ןמן הדי' חייב לגרש'אף על מי ש 'הרחקות'אסור לעשות הד: הפוסקים להלכה החליטואם כך , מעתהו
 כ"אכוע, )ב"יאות (ל "ע וכנ"מן הדין לכו' פטור לגרש'ש', עלי מורדת דמאיס'בעלה של פ על "עכו ד"ב של ק"ו ב"וק

גדר כשובפרט  ,כ כשחסרים"וכש, )ב"י – 'ח: אותיות(ל "הנ' גדרים'אף עם כל ה[' הרחקות'דאסור לעשות עליו ה
  ]. ודאי ליכא שום מבוא להתירה, )'טאות (ל "כנו כלל כהיוםלהתקיים א "א' שלא יודעים מזהלמקום  תואפשרות הליכ'

' יחידאה'הוא ש מלבד הרי ',מאיס עלי'על טענת ' הרחקות'מתיר האכן ש )י"ס, ד"קל' סי(לבוש ה דאף, שביעית .יד
 עצמו מביא הלבושגם  לאה .ש"עי בזה וותיהל כ"דלא קימ) ב"וי', ד: אותיות, ב"רס' סי(צ "ולהדיא כתב הצ, ממש בזה

עת נמצא דאף לד .ש"היכן שיוכל לקבל הטובות עי 'ום אחרמקשיכול לילך ל'משום : ק"מהרי דבריבטעם ההיתר ) שם(
  .)'טאות (ל "וכנ ום  שאין  יודעין מזהלילך למק לוא "דהרי א ,כהיום 'חקותרה'לעשות ה אסור הלבוש

ומתחכמי זמנינו קפצו על דבריו  ,על סמך דברי הלבוש 'מאיס עלי'ב תיר ההרחקותמ) ג"י' סי(ר וזוטא "הסאש ומה[
דבריהם  אבל .'רוב מנין ובנין'שזה מנוגד מדעת  למרות ',מאיס עלי'אף ב' הרחקות'ים סמך להתיר הכאילו דמשמש

, ]א וכדלקמן"מה שז[ דעלמא 'מאיס עלי'כל ב' הרחקות'אף אם היה מתיר הד: חדא, וצידי צדדים מופרכים מכל הצדדים
כ "וכש, ל"מן הדין וכנ' חייב לגרש'ף במי שא' הרחקות'האוסרים ה' רוב מנין ובנין'כ להלכה ל"קימאכתי היה ודאי ד

  .'רוב מנין ובנין'הלכה כה תהמתיר לא נשתנה הכרע' יחיד'משום שנתוסף עוד רק ד ',פטור לגרש'ש' מאיס עלי'ב

 שכתב כן הלבוש דהרי קמסתמך על, א לקבל הטובות"בגוונא שיכול לילך למק רק א להתיר"ה אידאף לדיד, עודו
 .ל"וכנ תנאי זהאי אפשר לקיים כש ,בימינו אף כ איך אפשר לבנות היתר על סמך דבריו"וא, ל"להדיא בטעם ההיתר וכנ

במקרה  מייריד ,מדגיש חזור ושוב דהרי הוא, ר וזוטא הוא מן הנמנע"דעצם הסמיכה על דברי הסא :עיקרהוהוא   – ועוד
 אלא ,קרב אליה אף פעם אחתהניחו להתולא  ,אחר החופהתיכף  תו ממשבתחיל מיד בעלהבחלה בהאשה ש :נדיר

היה שם חמש דביחד  מה ,נוספים סניפים 'געוד  צירףומלבד זה  .עשרים שנהברחה לבית אביה וישבה שם גלמודה ש
  .]כ מהו הסמיכה על דבריו"וא, קללה רהיבלא היה מ כל הסניפים ףצירולולא ד :פ"כ להדיא מדגישהוא ו, סניפים להיתר

)]: ג"אות י(ין לעיל יהמנול בנוסף[דהסכמת כל הפוסקים : ראיה גדולה יותרן לאנו צריכיאין ד, שמיניתו .טו
שנמצאים , מאות שנים האחרונים שבעדבדברי הפוסקים מ: ניתי ספרים ניחזיאם ממה ד, אסורים כהיום' הרחקות'דה

אחד אשתמיט אף לא מדו .וכולם מסיקים דאסור לכוף לגרש ,למעשהלהלכה ו' מאיס עלי' עלבהם מאות תשובות הדנים 
 ואסרכבר נד): שם(ל "ל הנ"פ דברי מהריב"מוכח דהוי פשיטא להו ע ,אכן מותר לעשות 'הרחקות'הפ "עכשיכתוב ד מהם

דקילא טובא מבעל הממאן  ,יבם ממאן לחלוץכשה, דוקא 'חליצה'זולת כלפי ', גט'כלפי התירם שום פוסק לא ו[ ,בתכלית
, )ג"י -  'ח: אותיות(ל "הנ' גדרים'כל ה פ"כמובן ע, 'הרחקות'העליו שהתירו  םספורי פוסקים יש, )'אות י( ל"וכנ לגרש

הייתכן דשום  אחד , 'בלי שום חולק –היתר ברור 'דאם כדבריו דזהו ', פייגלשטאק'ואיך לא עלתה על דעת  .]ולא זולת
  .בינה זאת, ותריןמ' הרחקות'פ ה"דעכ :אף אחד מהם לא כתב, ואסרו הכפיה' מאיס עלי'מן הפוסקים שדנו על 

לא 'אמרינן ד ג"בכה, תדירנוגע להלכה הדבר ב כלומר 'מילתא דשכיחא'דב: הלכה רווחת היא בפוסקים לאהו 
ע "שו ,)ב"פ' סי, ג"ח(י "שבו ,)ב"קי' סי(שער אפרים  ,)א"סק', א' ד סי"יו(ך "ש :כ"דכ', הוי ראיה'אכן ' שמענו ולא ראינו

ע "ואה. ז"פ' סי, ח"או(צ "צ ,])א"סקכ, ז"פ' שם סי(ש "הובא בפת[ )ג"ע' סי ,מ"חו(ס "חת ,)ז"וסל, א"ס' א' ד סי"יו( הרב
, ד"יו. ט"י' סי, ח"או(ר בויען יוסף "מו, )'אות ג, מ"ק' ב סי"ח(אמרי יושר  ,)ג"ק' סי, ח"או(בית שלמה  ,)'אות ו, ד"קנ' סי
 ,)ג"י, ע"ואה. ד"רכ' וסי', אות ה, נ"ק' וסי. 'אות א, א"צ' סיד "יו. ג"רע' וסי. 'אות ו, ט"ר' ח סי"או(דברי יציב  , )א"קנ' סי

אחד מהמון שום ב' לא ראינו'מה ש :גדולה מזו 'ראיה'כ איך לך "וא .ועוד) א"קי' סי, ח"וח. ד"ע' סי, ב"ח(ל "משנה
ר ימי לאח[בשבע מאות שנים האחרונים שחיו  ,מגדולי הדורות אשר מפיהם אנו חיים ומימיהם אנו שותין הפוסקים

ל עו ',הרחקות'ה פ"עכ עליו לעשותאחד מהם אף  תירשי ,בהחלט' הכפיה'ואוסרים ה 'מאיס עלי'הדנים על  ]ק"מהרי
  .'אתמר הלכתא'הו בגדר ז כ"וא ',מאיס עלי'על ' הרחקות'דאסור לבצע ה :דהוי פשיטא להו לכולהו משוםדזהו כרחך 

היה  לו אם ףוא ,)ד"י – 'ט: אותיות(ל "הנ 'גדריה' כל ל פישע 'הרחקות'באף , ז אמת ויציב"כאם ד, ועלינו לזכור
: לפי האמת ו"ב של ק"ב ו"וק כ"כש ומעתה. ל"וכנ בתכלית מכל הצדדין הכ היתה אסור"ג ,'הרחקות'נבלל בה' בזיונות'



 ה
 

 באו י"בא 'רבנות הריפורמי'שפוקרי ה מהו .ודאי דאסורה בתכלית כ"א ,)'חאות (ל "א נכללו בזה מעולם וכנל' בזיונות'ד
נכלל ' בזיון'כאילו דו ,וכאילו דהן מותרות 'הרחקות'זאת כ תארהחוצפה לו העזות ויש להם ,הופרצו גדרות עולם להתיר

  .ו"ק לא ישתנה ח"יאבדו הם ואלף כמותם ואות אחת מתוה, ל"ממש וכנ ע"כואליבא דאסורים בהחלט הן בעוד ש ,בזה

בשאט  בועטהוא בעוד ש', מסורה'פ ה"לפסוק ע בגודל הנחיצות: דנן' ןקאהא' פטפוטי בזה נפרך כליל גם, אגב[ .טז
גם  .ואילך המורקב' ררבנות'מן ה ..מתחיל' מסורה'הכאילו שו, הפוסקים מדורות הקודמים באופן מבהילדברי כל ב נפש

אבל .. 'ידושיןהפקעת ק'ו על "הסומכין ח שאינו מן :בהצהירו, 'מחמיר'פני דבמסוה  להתכסותלא יועיל לו מה שמנסה 
חפץ וטמנה בכיסו  'לקח'ש כאותו פלוני ו"א שאינו עושה ח"בפני בנעצמו ומתפאר  להנכנס בחנות :ד דומה"משל למה

.. מזויף' טשעק'עבור כמה ימים נתוודע שהלה שילם עם בש לאא, במיטב לו' שילם'ניגש לבעל החנות וש אלא ,..ויצא
 כ"כמו... 'דבכומגנב 'והשני הוא ', גנב זול'אלא שהראשון הוא , גמורים' גנבים'שניהם הם , בין שניהם ההפרשוכי מה 

אשת 'אותה  יםשאירמשניהם  דהרי ',י בזיונות"גט שע'ולבין ' הפקעת קידושין'בין  כלל דאין שום הפרש, ד"ממש לענין נ
  .]..'בדוכמפוקר 'והשני הוא  ',פוקר זול'אלא שהראשון הוא , עד סוף כל הדורות' ממזרים'ילדי שניהם את ו, גמורה' איש

מימיהם הרעים את  התנששרוצה להשיאני ד, וכוכביהם גדלה עד שמי רום דנן' פיילגשטאק' ו שלאשמת, בקיצור
בעוד שדבריו מופרכים משמנה פנים  ,'בלי שום חולק יןמותרהרחקות במאיס עלי 'שה כאילו', ריפורמירבנות ה'של ה

בו בזמן שלאמיתו של ו .כ בהצטרפות כולם ביחד"וכש', מכשיל את הרבים'דין  א מהם די להטיל עליו"מה שכ, ל"וכנ
לפי לא פ "עכ[' מתיר יחידאה'אף  ז"דלא נמצא ע, 'איסור גמור בלי שום חולק' הוא' הרחקות'הד :להיפך הגמור יהו דבר

 הוא חושב ובמה איךד ,תמהין אנחנו ושואלים .ל"נוכ 'ממש' לכולי עלמא'אסורה ה היא באדר, ]דכהיום' מציאות'ה
' אשת איש' 'הלבנת פנים'מדוע שהכשיל את הרבים באיסורים החמורים ד, ד של מעלה לכשיתבעו ממנו"צטדק בבילה

  .י"ה, אנה יוליך את חרפתו ,עד סוף כל הדורות' מעוות שלא יוכל לתקון'דהוי ' יםממזר'גרם להמון ו

וכן , אבל לא לכל הדיעות ,'מעושה'הוי הגט יש דיעות ד ,להבעל ממון ההפסידהאשה כש ]:20:19 'פייגלשטאק'[
  .כיון דליכא חיוב ליתן לו עליה' עליה'מותר למנוע ממנו 

 גמור 'כפיה'הוי  ,'להציל ממונו'מגרש כדי כש פילודא ל"ס' רוב מנין ובנין'הרי ד ,גמור 'שקר'זה  :תגובתינו .יז
אינה 'אבל כש]. שדבריהם נפרכו מגדולי הפוסקים, פוסקים' לעומת ז[ ,לכשיגרשנה הפוסל הגט אף שמחזרת לו את שלו

שיכשיר גט מה ' פוסק יחידאה'לא נמצא אף  ג"בכה ,ד"וכבנ עשה כןטרם שת הרשגממאן מל והבעל', מחזרת לו את שלו
ן מ כאן יםבעתו חנואנ .בעוד שהגזילה נשאר בידיה ]וכדומה' בזיונות'או ' ד"פסק בי'של ' לחצים'י ה"ע[שהוכרח ליתן 

הבועטים בשאט נפשם בדברי כל ' ריפורמי'רבנות ה'של ה' גלחים'לא מה[אחד  פוסק נויביא לש ,דנן' פייגלשטאק'
הוא מתעלם כליל ש: )'הפרכה ה(לעיל  כבר הבאנו' עליה'א בענין מניעת "גם מש .ג"גט כשר בכהדה סוברה ,]הפוסקים

לא  ,ע"לכו פוסלה 'אונס'הוי  'בזיון'ד ):'אות ח(לעיל  כבר ביארנוו ,'בזיוןאונס ד'דהוי כתב להדיא ק ש"מדברי מהרי
  .גטהגמורה הפוסל ' כפיה'הוי , ז"עי' מתבזה'באופן שהבעל ' מניעת עליה'ד ממילא פשוטו, 'הכאה בשוטין'פחות מ

 מיאנה להנשא לו]ו 'נתקדשה לו'ש[תו ארוסמי ש' ארוס'על , 'הרחקות'מתיר ה ק"מהריה]: 21:30 'פייגלשטאק'[
. ז מהפוסקים"בלי שום תגובות ע ע"א בשו"רמ גם ווזה, ת"זהו תקנת רד ,י חידשתי זאתכלא אנד הרי ,'מאיס עלי' תטענב

  .גם אנו נדאוג שהוא ירגיש הצער מה שהוא מעמיס על אחרים' אהבת ישראל'והטעם דכיון שאנו רוצה לקיים 
יש . משמנה פנים ועומדים מופרכין לוא ד שדבריו"בטוטו) 'הפרכה ה(שכבר הוכחנו לעיל  ד מהמלב: תגובתינו .יח
לעכב ממנה גט 'ו – 'לעשות דין לעצמו'הבעל מותר לו לד :גופא באותה עובדא )שם(ק פסק "שמסתיר דמהרי :להוסיף

ייך כ דזה ש"כ כש"וא[ .ומיאנה מלהנשא לו כלומר מה שנתבייש מעצם הדבר שבחלה בו  ,..'עד שתשלם לו דמי בושתו
א "בנגדול להבעל כש' בזיון'דודאי דהוי , ו לאחר שכבר יש להם ילדים"וק, עוד יותר כשבוחלת בו לאחר שכבר נישאו

לתבוע דמי  'ד"ביצריך לבא ל'ז גופא "דע: יוופיתלבלבל עם  יבא ולא .]'תוומאיס'א לדור עמו מרוב "שאעליו יחשבו 
לתבוע  באאבל זהו רק כשהוא , בימינו 'דיני קנסות'דלא דיינינן דהגם : ק מדגיש להדיא להיפך"דאדרבה המהרי, בשתו

  .ש"עי 'איני מגרשך עד שתשלם לי דמי בושתי' :ולומר' יכול לעשות דין לעצמו', כ כשהיא תבעתו לגט"משא, ז"אותה ע

ימות כ ב"אף טרם שנאסרו אח[מעולם ' הרחקות'לא נכלל ב 'הבעל ןזיוב'ד ,יך לך ראיה גדולה מזההרי א ,מעתהו
דמאי שנא [ ',כדין'הוי ' ביוש'הד כ הרי נמצינו"א ,'הרחקות'נכלל בהיתר ה היה זה אכןם דא, ])ג"יאות (ל "וכנ ל"מהריב

כ איך יכול לעכב ממנה גט בשביל "או ,]כןה תי עצם טענ"שע 'בזיון'המ', מאיס עלי' הטענששברגע דלאחר ' בזיון'
וזהו טענה  ',חרקותרה'נכלל מעולם בהיתר ה היה לא' בזיון'ד :ברורמוכח מזה גופא ד על כרחך ו"א .'בושת'תביעת 

מחמת  בפומבי העליישה את בב'ש' מורדת במאיס עלי'ד, פ זה מיהא ברור"עכו ,ניצחת שאין עליה שום תשובה כלל
  .דמי בשתו את יכול לעכב ממנה גט עד שתשלם לוד ודאי, 'עיכוב גט'

אבל השאלה איך שמתאימים המקורות למקרה , לדבריו' מראה מקומות'ל להביא כל אחד יכו ]:23:40' קאהאן'[
שאינו צריך לבוא ' מקורות'שיש לו  :בעל אינו יכול לומררי הדה', מחליטהמי הוא 'גם דו, יםמתרחשהם שכמוחשית 



 ו
 

ד "ך לילך לבישצרי[ :להיפך' מקורות'מאידך יש  לאדה, ]ג"טרם שהיא משלמת לו הפסידיו מה שגרמה לו בעש[ד "לבי
והם  ,ד"בקיצור צריכין לבא לבי, ...'בשר בחלב'צריך המורה להחליט דזהו , 'בשר וחלב'בשאלה ב' משל'ו, ]טרם כן

  .מדובריחליטו איזה מן המקורות ששייכים בנידון ה
', ט, 'ד :יותאות(' שהאשמנו אותו במכתבינו הא מה לחפות על קלונו כאן וא מנסהכל רואין שהה :תגובתינו .יט

לכן ו, מוצאם' מראה מקום'מבלי ', פוסקים'שם הב' אמסת'ב פ"בכ מה שאומר' שקריו'שאינו מביא שום מקור ל: )ו"כ
שכל אחד : בו בזמן שהאמת הוא להיפך, 'מקורות'אחד יכול להביא שכל : עם הטענהאת השומעים שולל להוליך  רוצה

  ...יכול רק מי שאומר האמתזה ' להביא מקורות'אבל , ותוכמ 'מקורות' את דבריו עם בססמכשאינו ' שקר'יכול לומר 

על מה שאנו ' אינו נוגע למעשה' בדברינו שהבאנו מה 'תומקור'כאילו שה: באופן כללי גם מה שרוצה לבלבל .כ
הם ת מודה שבאמש[ ,םמבסתמא מבלי להראות מקו 'הפוסקים'בשם  'בשקר'שהוא אמר ' פסקים'כ ה"משא, ..דנים

 מי יקנה ממנו הבלים כאלהד, צחוק מכאיבזהו  ..'נוגע למעשה'אכן  ])ו"מאות ( קמןלדשלו וכ' ל העקוםשכ'בנויים על 
לא הביא אף ש ,בקלונו עדיין עומדהוא  ,בקיצור. עת תורהדבניגוד הם ש' הרגשות' אדני תוהו ובוהו של עלהבנויים 

' מקורות' הבאנו אכן אנחנו ,ולעומת זה, ג"בעש יכוהולתובע ש ד עם"לבי לבא צריך הנתבעש :'מקרים'שיש ' אחד קורמ'
ז "מבלי שימצא ע ,'ד טרם שמשלמת לו הפסידיו"יאינו צריך לבוא לב'ש :הפוסקיםכל הסכמת ב )ב"אות י(' במכתב הא

  ...יבואו ויוחיכו בין שנינו דברי הפוסקיםמ' מקורות'הדאם לא , מאן מפיס דעם מי הצדקמעתה ו, שום חולק כלל

 כלשהו כאילו שיש ממש ,םילבלבל את השומע להמשיך חוצפה לנסותעזות והה דנן 'שקרן'ת יש לו לואחרי כל זא
, ..שאינו מגלה אותם... אלא ,הפסידיואת למת לו שד אף טרם שמ"שצריך לבא לבי' מקורות'וכאילו שאכן יש  ,בדבריו

 זרוק חול בעיני אנשיםן שיחדול מלעליו להבין שהגיע הזמ ,..'בשר וחלבבמשל 'ה מה שמבלבל עםו .תיקו? ..מדוע
תוך כדי עשיית חוכא ואטלולא  ,להסב את דעת השומעים לדברים אחרים בהמטרה ,'טענהן המימ' םשאינ 'משלים'ב

מורדת דמאיס 'מ אלא ,'בשר וחלב'אין המדובר מהכל יודעים שד .עושים וכמו שאנ ..'נמשל'ה מןדבר ויתחיל ל ,מעצמו
שהבעל  'מקור'ביא לה' עליו'ש :על משמרתינו אנו עומדיםו ,שלא כדין והפסידתו שם העלשהלכה בערכאות נגד ב' עלי

  .    ]'גזילה'שלא יפסקו שצריכה להחזיר לו ה: ובפרט כשיודע בבירור[ ,שמשלמת לו הפסידיוד טרם "חייב לבוא לביאכן 

זהו , מתרחשיםהם יים כשמוחשה 'מקרים'הל ,שהבאנו' מקורות'איך שמתאימים ה :דהשאלה הוא ,א"משגם  .כא
ד טרם שמשלמת לו "חייב לבא לבי ן הבעלשאי :כדברינו פוסקים כתובבו ע"שובק "תוהשב ין הכי נמיאד: כמי שאומר

הרגישיו 'שלו ו' דעת הרחוב'לפי [ 'באמת'שצריכין לעשות ' מה'ולהבין  'רעאליסטיש'צריכין להיות אבל , הפסידיו
ל מהאי "רח ,'ק"דעת תוה'גובר על ' דעת הרחוב'ש :'משכילים'ההנובע מ ישינה 'אפיקורסות'זהו  ].'יםהפעמעניסטי

      ).'אות ג(' כ במכתב הא"כמשאין אנו מדברים אליו , צדיק את דרכיו המקולקליןיכול לה זו' טענה'מי שסובר שלו .דעתא

  ..א כותב שאנו חיים בתקופה שהדור שופט את שופטיו"החזו]: 25:00 'קאהאן'[

אנשי על  תנואתם אינואבל  ,'אוי לו לדור ששופט את שופטיו' :התאוננו )ב"ע, ו"ב ט"ב(ל "חזאמת ש :תגובתינו. כב
שבני הדור אינו  מי ,'דיינים'דמתקרי  הם אנשיםב נמצאש 'לדור לו אוי'ד :כלומר ',םהינדיי'אלא על ', מבקרים'ההדור 

 חזור ושוב 'משקרים' והם, מלאים ברעיונות כוזבות ומורעלות םשרואין איך שה יען, נותנים בהם שום אימון כלשהו
הדבר נוגע : ל"וז] כשרות הגטבשאלה  פילככ "מש[ )'נ' סי, ג"קובץ אגרות ח(א "הביא דברי החזול וליותר היה  .כמותו

', פוסקיםמקור נאמן מן הגמרא וה ולבסס ההיתר על'על המתיר להביא ראיה , ..'איסור אשת איש החמורה שבחמורות'ל
הבאנו המון ' אוסרים'השאנחנו  :הגמור וכאן הוא להיפך. ק"עכלה ,..אבל האוסר די לו להראות שאין ההיתר מבואר

  ..צחוק מכאיב, לדבריו לא הביא אף מקור אחד 'המתיר'דנן ' קאהאן'ו, דברינואישור ל מדברי הפוסקים ברורים' מקורות'

גם , ..'דעת יחיד'ומה נחשב ' דעת רוב פוסקים'מה נחשב : ט זה גופאילהחלאיך  צריכין להבין ]:26:25 'קאהאן'[
. שמונה והולך מאה מקרים שמותר לכוף' לו שכופין להוציאא'יש ספר . צריך להחליט אם הבעל הוא מן המותרים לכופו

גדולי תורה שבזמנינו שיש להם וזה תלוי בדעת , על רשימה זו או לא' להוסיף'וזהו שאלה אם יכולים ', וכו' עדיקשן'כגון 
   .מי שגדולי דורנו סוברים שמותר לכופם ו סוג גבריםאנו מדברים רק מאות. הרבה תלמידים שקבלו עליהם את פסקם

 'מהו'הוא רוצה שישאלו ממנו שיחליט  ,..שאין בהם שום ממש ובורות דברי הבלב מסתולל עודך :תגובתינו .כג
איך להעריך ולקבוע דעת בעוד שכל בר בי רב דחד יומא יודע , ל המציאותבלבכדי שיוכל לטשטש ול', רוב'דעת ה

הם  ,כהיום 'תביעת גט'ד דיותר מתשעים ותשע אחוז של המקרים, כל מי שיש לו ידיעה קצת בדינים אלו יודע .'רוב'ה
המנויים  על' סוג' א להוסיף שום"דא :כבר חרצו משפטם ]ו במספר"ל[ הראשוניםו', מאיס עלי'הסוג ד הלכה בגדרפ "ע

דלמעשה ) ד"קנ' סי(ע "וכן אנו רואין גם בשו. יותר מהם' חמורים'אפילו כשנראה לעינינו שהם  ,)ז"כתובות ע(במשנה 
  .זולת במקרים נדירים שהכל יודעים שאין כאן המדובר מהם, לא התיר לכוף יותר מזה

' רוב בנין ומנין'להיפך מ ההלכה ין בכוחו לקבועא ,אף אם כגובה ארזים גובהו ,בימינו 'גדול'וממילא פשוט דשום 
אותן מותר לכוף וכאילו שהיום  ,יש בכוחנו להוסיף על הרשימה אכןו, דיןנשתנה ה 'כהיום'ד וכאילו, הראשונים של

  .ו"ח 'זאת התורה לא תהא מוחלפת'ד: ג עקרים"זהו אחד מי דהרי, 'בעבר'גברים שהיה אסור לכופם ה



 ז
 

המחבר  ,'בעיא'ה אלא' פתרון'זה אינו הד, 'ראיה לסתור' וזה ,'אלו שכופין להוציא'ר בשם ספ מפטפטומה ש .כד
יש להם כלל ישראל ד עלינו להבין ,ל"שאכמ הזיש לנו רשימה גדולה מו, דברי הפוסקים באופן נוראחזור ושוב מזייף 

ו היום מן היער נלא יצאד .נים כמלאכיםום הראשע ר אמיץשבק ר אותנושעבר עשיר מסורת ההלכה מדורי דורות המק
' חידשו'והם הם ש, רשוומש' מעושה'הפסול דכליל שעקרו מי ' רבנות הריפורמי'המשנהיה זקוקים לדיעותיו של מישהו 

. 'בזיונות'ו 'עיכוב יציאה'ו' מאסר'כ, באופן המנוגד אליבא דכל הדיעות, הרדיפות על בעלים הממאנים לגרשוייצרו 
  ...'ערבך ערבא צריך'יצור בק

' עי: יםאחד ותדוגמאהא לך ו ,'המשתכר בכל יום'וסקים אסרו לכוף בעל הרי הפ', עדיקשן'מ למה שמבלבכן ו
שאוסרים לכוף בעל  ,)ז"י' סי(משאת משה , )ט"רכ' סי, ישנות(ץ "מהריט ,)ט"ס' סי(ל "מהרש, )ה"קל' סי(י ווייל "מהר

  .בשביל כך ףד שיאמר שמותר לכולא נמצא אף פוסק אחלעומת זה ו, 'אלקעהאליק'הסובל ממחלת 

מחד גיסא הוא מתעמל קשות חזור ושוב מי ש דנן' ןאקאה'מה ש, לתהום דובכלל יש כאן שאלה הנוקב ויורד ע .כה
 בו בזמן שהוא.. ידונו בכובד ראש על טענותיובודאי ש 'ד"בי'לשכנע את השומעים כאילו שהבעל יכול לסמוך על ה

ליו א תהלאשה שבא היכן שפסק ,'מקרה אחד'אם יכול להצביע אפילו על : ולתינשא מלהשיב עלמאידך גיסא מתחמק 
  .'הרחקות'ה עליו אסור לעשות' בעל זה'על ד :'תביעת גט'ב

 ודאיב פ"מ עכ"מ, ]ל"א וכנ"מה שז[שיכולים להוסיף על המנויין במשנה  כאילו 'שקריו'אף לפי  ,סוף סוףדהרי 
ואנו  .הרי אין כאן על מה לדון', ולםכ'את כ אלא דמותר לכוף "דאל ,ר לכופןשאסו ספורים עדיין גברים ואכתי נשארד

לא אירע שבאו לפניו איך יתכן דמכל המקרים  ,..אותן הגברים מי שאסור לכוף 'םנמצאי' היכן': ממנושואלים תמהים ו
וכאילו שיש כאן  ,..'לקבוע'ו' לדון' שצריך כאילו: כ מדוע מבלבל חזור ושוב"וא ..שיחליט לאיסור אפילו פעם אחתעוד 

שלדעתו האם אין זה הוכחה  ,שהכל מותר :מסקנאהל ממש 'תמיד' בא םה 'בכל המקרים'בעוד ש', דיון בכובד ראש'
  .  ברשתו ויפלשכדי להמשיכם , ..אלא שמנסה להסתיר זאת מעיני המון התמימים, ..ממש 'כל המקרים'מותר בהדבר 

הוא רוצה , 'לו הרבה תלמידיםש יש'כובפרט , 'גדולים שבימינו'לילך אחר ה כיןדצרי :עם הבליו ומה שמבלבל .כו
בשום  דבר כזהלא נמצא ד ',רוח הזמן'תם כפי וולשנ, שקיבלנו מרבותינו הפוסקים' כללי הוראה' את הקערה על להפוך

אף  ,לקבלם 'העולם כל' על' חיוב'שזה יטיל , גדול שיש לו הרבה תלמידים שקבלו על עצמם את פסקיו נמצאדאם , פוסק
  .לא הוכיח דיחוי דבריהםגם ו ,לא הזכירםבעוד שו, הם מנוגדין מדעת רוב מנין ובנין אם פסקיו

ו דברים ספרישכל מי שרואה ב: כותבש )ה"מ' סי, ב"ד ח"ויו. ט"ק' סי, ושם. בהקדמה, א"ח ח"או(מ "אגר' עי
התנגד  מטעם זהו .]'תלמידו'הוא כשאף  גיש דכן הואומד[ ,שונה מדבריו דעתושלהודיע  'חייב' ,תמוהים או מופרכים

כדי שיוכלו לבדוק אחריהם ולהעמידם בכור הבחינה היעמדו  ,ט"בלי השקו' בקיצור'שלא ידפיסו את תשובותיו  ,נחרצות
דבדבר ) ה"קנ' סי, ג"ד ח"יו(מ "אגר ע"וע .)ח"ל' סי, ד"ושם ח. א"צ' סי, ג"ד ח"יו(מ "אגרב כ"וכמש ,דבריו אם לא

ע "אה(מ "ז כתב באגר"וכעי. ל"עכ ,'אפילו אם יבואו גדולי עולם ויאמרו להקל אין שומעין להם'פשוט וברור לאיסור ה
מסברא , דאין בכוחם לחלוק על כל רבותינו אלה בלא מקור': ל"וז] ומנחת יחיאל, בר ליואי: על הגאונים) [א"י' סי, ב"ח

  .אכן יש בכוחם לעשות כן' גדולי דורנו'כאילו ש, דנן' ןקאהא'ב לסתום את פיו של "וד, ש"עי ל"עכ 'בעלמא

אבל ודאי שלאחרים אנו ', קותחהר'רק על אנשים שמגיע להם ה ,'הרחקות'ה את מתירין לא אנו: ]28:45 'קאהאן'[
  .'שלום'ממליצים שצריכין לעשות 

כאילו שקיימים  ,יםהבולטהגלויים ו' וישקר' על פ"פ ועוה"עוהאיך שחוזר  ,פקחו עיניכם והביטו :תגובתינו .כז
 ..כןשפסק  היכן' אחד' על מקרהאף בעוד שאינו יכול להצביע  ',הרחקות'ואסור לעשות ה ,מקרים שצריכין לעשות שלום

אבל זהו רק , לנסות לשלום: דאף במקרים שפוסקים בתחלה. 'רבנות הריפורמי'שעושה כמו רבותיו ה, לכל היותר יתכן
חיוב 'ל' פסק'אז משנים ה, מתעקשת על גט ..]'יודעת מזה'ה[ דהרי כשהאשה, שישארו בדיעה זו' מתי'עד ' שאלת זמן'

יש בכח ד: זה' חידוש'דהרי לא נמצא בשום פוסק , ופה מונח התפקרותם. 'מאסרכפיית 'וגם ל' היתר הרחקות'ול', גט
כל הנידונים 'ס מסתיימים "ונמצא דסו. 'כפיה'כ שאינו מתיר עליו "וכש', חיוב לגרש'טיל על הבעל לה' החלפת זמן'

שאין הבעל חייב לגרשה : ע"ה הברורה לכוכשהם בניגוד להל ל"בהיתירים המסולפים הנ, 'שהאשה מתעקשת על גט
  .שלו' שקרים'א עם ה"את עיניהם של בנ סמאדנן יפסיק מל' קאהאן'הגיע הזמן ש, לכל הדיעות' גט פסול'וה, 'לעולם'

מותר לילך 'יש מקרים שהרי ד, באיסור 'ערכאות'ל לכהה תושאש ,להחליט אינו יכול הבעל: ]36:20 'קפייגלשטא'[
אין ו', רשיון קבורה'או ', דיווארס'או ' סנמערידזש לייסע'או ' תעודת מיתה', 'תעודת לידה'כגון להרשים , 'רכאותבע

היה לי , נשואה עוד לאדם זה יאינ' ,ולומר ג"אשה לילך בעשה תוכן מותר .על דברים אלו' היתר ערכאות'צריכין 
, 'ד"נדון בבי' טשיילד סאפארט'שבזה או ה' ממונות'חלק ה עלו, לא קיים עודכבר ועכשיו זה  ,מוע' מערידזש לייסענס'

או  רכאותבע מוצית לדון עוור ,יולהבעל שיש לה טענות על' לויער לעטער'וכן אשה ששולחת  .'רכאותהולכת בע'אין זה 
ועל השאלה מדוע שצריכה , ירה לדון היכן שהוא רוצהרמכיון שנותנת לו הב ,'רכאותלע כתהול'אין זה נחשב כ, ד"בבי
א להאשים האשה שהלכה "וממילא א, ז"ד לא יכתוב בל"זהו משום שעו, ג"ז בעש"מוכנת לדון עהיא ש דיעלהו
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אם זה ' לברר' כיןד צרי"הביכי , ורהתין לד חייב הבעל לבא לכןו ,ד"הבעל לילך לביביד ברירה ה נתנה דהרי, רכאותלע
  .'רכאותהולכת בע'מקרי 

ש ייבתלה מבלי, מוכן להשפיל עצמו זה שבן אדם עד היכן, הדברים מזעזעים עד דכדוכה של נפש: תגובתינו .כח
 תעודת'כ :'ערכאות'ל בעבורם שמותר לילך דבריםמ' רשימה' יכתורבעמהו ההגיון  ,כאלה שטותים והבלים פטפטל

מה דהוי עיקר  כלל' דיון' שום דבכולם אין בהם ,אלה שמונה והולךאין המדובר מכל דבעוד שיודע היטב ', וכו' לידה
מ "חו(ע "בשו נפסקש ,'ערכאות'ל הליכה'ד עון החמורב 'להכניס קלות וקרירות' אם לא, תו בזהמטרמהו  כ"וא .האיסור

שום  עללא נמצא שלשונות ', חילול השם'ו' הרמת יד בתורת משה'ו', יםייקור אליל'ו' חירוף וגידוף'ל "דהו) א"ס, ו"כ' סי
הלא מותר לילך בערכאות ד: באשר ובכן, כ"חמור כענין אינו כאילו ש הסית ולהדיחל דנןפוקר  מטריח ז"עו. אחר' חטא'

  .בושה תכסה פניו, ד"בנהמדובר ' זה'האם , גדול מזה' ליצנות'ואין לך , ..'דרייווערס לייסענס'או ' תעודת לידה'לעשות 

הולכת 'דאין זה נחשב כ ,..ת"או לד –ג "שיבוא לעש' לויערס לעטער'לשלוח  מותרתש: לגם מה שמבלב .כט
היתה פונה ישר  ,ד"לדון בבי וציתר היתה אםד ,הרי כל בר דעת מבין ,ת"דהרי נותנת לו הברירה לילך לד 'רכאותבע

ואם משום  .ד"או בבי.. ג"שרוצית לדון בעש' לויער לעטער'ח ושלל קוםין שום מאו, 'ת"הזמנה לד'ד שישלחו לו "לבי
 ז"כ ע"אם קל בעיניו משה', תתובע'הולא ' נתבעת'הכדי שהיא תהיה ' הזמנה'ז לשלוח לה "שרוצית שהבעל יוכרח עי

 )א"נ' סי( ע מפאנו"ורמ ',ראוי למתחו על העמוד'שהעושה כן  ):'שורש א(ק "בשם מהרי) א"ס, ו"כ' מ סי"חו( ע"בשו
מותרת לעשות 'ש: להיפך מדבריהם צהיריב לההואיך מר .)ב"ס –ט "נ' סי(כ  אבן השוהם "וכ', בר מלקות הוא'ד כתב

  .]'זכות נתבע' ז"עי לא אבד ,ג"על הליכתו בעש ד"תובעו לביבע תנדכשה ,)ה"קס' סי, א"עדעלין ח( בית ישראל' ועי[. 'כן

בין  'ת בחירההצע' ונותנת לו' לויער לעטער'שולחת לו האשה כש :ג"כה לע אטו אנו דניםד, והוא העיקר –עוד ו
לו שום  הנתנ אלולא רק ש ,תביעות ממוניות ועל הילדים 'ג"בעש ישר לתובעוהלכה ש'כב אנו דניםהלא , ד"ביוג "עש

 .'ד"הוצאת עו'ל ובין ע 'תביעות'ה עצםעל בין , פסידו הון רבהלעלתה לה שמה  ,עמו שם' התדיינה'אלא ש ,ד"הצעה לבי
 ה"דמאחר שהרימה ידה בתורת מרע, ג"בעש הת על מה שהלכ"שום חיוב לשלוח לה הזמנה לדעליו אין ג "בכהדופשוט 

 .'ם"חוקי עכו'ה ורוצית ב"בועטת בתורת מרעהרי גילתה דעתה ש ,ת"מבלי לקרותו לד ג"עשב התדיין עמול בשאט נפש
וגם  ,ז"דהרי הוא מוכרח ע ,לקבל רשות להשיב שם על תביעות התובע ג אינו חייב"דנתבע בעש :הפוסקים וכבר כתבו

, מ"חו(ברכת יוסף , )ז"צ' סי(כנסת יחזקאל ' עי ,ג"הכל יודעין שאסור לדון בעש דהלא, ד על כך"אינו חייב לתובעו לבי
  .ועוד )ב"ק' סי, ח"ח(שרגא המאיר , )ג"אות י, ג"א כלל כ"ח(טים פאורחות המש ,)ב"קס' סי, קמא(תשורת שי  ,)ג"כ' סי

אינו יכול לתבוע את הפסידיו  אז ,ת על הליכתו שם"לד את התובע תבע לאג "הנתבע בעשדאם ואף להסוברים  .ל
) ח"ל' סי, ב"ח(אהל יהושע , )ט"פ' סי, א"ח(ם "מהרש' עי, ג"תדיין בעשמשיך להשהסכים לה כמו ל"דהו משום ,ג"בעש
פסיק שת כלשהו זהו רק כשיש סיכויד ,פשוט ]גם, ג"דהליכתה בעש' פשעה' מלבד דזה אינו מגרע כלום מחומר[ .ועוד

בכוונה ו בשאט נפשם ג"נשים הולכות בעשהד, ד"אבל כשאין שום סיכוי לזה וכמו בנ .ת"בא לדתו ,ג"בעש התביעתכ "עי
 'תורהדין 'פ "עאין זה מגיע להם בידעם היטב ש', מזונות'ו א 'חצי רכוש בעלה'ם "פ חוקות עכו"לקבל שם ע: תחילה

 רבים מקרים ידוע לנו[ ,ושם מה שרצ וקבליד טרם ש"לבי ובאיא ש"ואין שום הו, ..להגויםהלכו שום כך ורק מ, ללכ
להיפך אין ידוע לנו אילו ו, ת"לד שיבאו 'ד"הזמנת בי'לענות על ' ורבסי'ש', שלא כדין'ג לקבל שם "נשים שהלכו בעשמ

  .ג"טרם שתשלם לו מה שהזיקתו בעש ,'גט תביעת' לעת "כ לד"ל צריך לבא אחודאי דאין הבע ג"בכה]. אף מקרה אחד

אינו יכול לתבוע את אז , ת על הליכתו שם"לד את התובע לא תבע ג"הנתבע בעשדאם אף להסוברים ד, פשוט ועוד
ת "לד תובעו עהנתבכש בגוונא זהו רק .ל"וכנ ג"התדיין בעשהמשיך לשהסכים ל ל כמו"משום דהו ,ג"הפסידיו בעש

כ "אח ותובעו חזר ג"שהתובע בעש אלא, ז"ת ע"לא תבעו לדנתבע הכש אבל .על הפסידיו] ג"הדיון בעש כל אחר גמר[
כאובה ' עגונה'כ ד"באה במקלה ותרמילה לבי היא, ג כל מה שרצתה"שהאשה לאחר שהשיגה בעש: ד"בנכמו ו ,ת"דל

 'קים לי' ע מודים דיכול לומר"כוודאי ד ,'נתבע'וא השהבעל הכ ג"בכה ..'מתן גט'ת על "תובעת אותו לדו, ומרודה
לית דין ולית דיין ו, ג"בעש יההיזקים שעשתה ל יל םשלתטרם ש ,ת"להתדיין עמה בד לבא יני צריךשא כהסוברים

  .ל"ואכמ' הדין חוזר'ל ד"דקימ' טעות בדבר משנה'הוי ' ל"קי'והדן בניגוד ל, טרם כן ת"לד עמה להכריחו לבא יםשיכול

' צריכים לברר'ש וכאילו[ ',ג"הולכת בעש'דין  אשהאם יש לה, ד"ביאצל לעשות כאן  הנצרך' מהו הבירור'כ "וא
לפרוש בזה פח  :אודהיטב מגלוי  שבטענה זו' שקר'והתרמית שה מה ,..'תעודת לידה'קבלת עבור הלכה שם רק  אולי

 'ודיע להדייניםלה': הוא רק, ה שעליו לעשותכל מכאילו ש, מזה' להפסיד'שיחשוב שאין לו מה  ,התמים יקוש להבעל
 לבא ינו חייבשא :מכל הצדדין וצדי צדדיןר ברור בהדבעוד ש .]..ודאי שיחייבוה להחזיר לו את שלוואז , ג"שגזלתו בעש

אף אם סירבה  ,כן פסקואירע עוד ש מעולם לאש: גם בעודו .ל"וכנ ג"מה שהפסידתו בעש טרם שמשלמת לו ד"לבי
  .'הפסד ברור' ליכתו אצלםאכן יצא לו מהכ הרי "או, 'ד"הזמנת בי'ל

אבל כשזכה , ג"בעש 'תובע הפסידהש'ש רק כ"ל' ת לההולך בערכאות"בד אין נזקקין'הדין ד: ]40:00' פייגלשטאק'[
כשאשה  לכן. )א"ס, ו"כ' מ סי"חו(ע "כמבואר בשו' נזקקין לו' שפיר, ג"ד לידע אם זכה כדין בעש"כ בא לבי"ואח, שם

ד "ודאי דבי, ד"כ באת לבי"ואח, שרצתה 'משמורת הילדים'ו' הילדים הספקת'וגם , התג וזכתה בנכסים שרצ"הלכה בעש
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משום ', אין נזקקין'ולכן אין הבעל יכול לומר ד, א"זהו הלכה ברורה בדברי הרמ, ג"בעש' הפסידה'כיון שלא , לה' נזקקין'
ואין שום , ג"ת עבור הגט או הנכסים שהוציאה ממנו בעש"וא צריך לבא לדאם ה, לקבוע בזה 'ד"תלוי בדעת הבי'דזה 

  .ד לא יזדקקו לה"טעם מדוע שבי

בעוד  ,מנסה למכור להשומעים התמימיםדנן ' הפכפכן'שה מה ,'שרשרת השקרים'זהו טבעת נוסף ב :תגובתינו .לא
עמיד פנים כאילו דהאשה כשתובעת את ה להמנס הוא .שאנו דנים' מה'ם על מקריה' מציאות'שום אחיזה ב דבריושאין ל

דנן ' נוכל'הוכך רוצה  ',ג הוא כדין"לדעת אם מה שקיבלה בעש' ..בהמטרההוא , ג"ד לאחר שגזלתו בעש"בעלה לבי
בו  ,..וכאילו דאז יחייבוה להחזיר לו את שלו, 'שהוציאה ממנו שלא כדין'ד להוכיח "לבי שיבא ,להוליך שולל את הבעל

רק ד בו בזמן, 'שלא כדין'ו' גזילה'דהוי ' אינה יודעת'כאילו ש[זאת ' רוצית לדעת'דאם היתה , גלוי 'שקר' כל הואבזמן דה
  ..'רצונה לדעת' תבמטר ת"לד 'אותו'תזמין ש מהו ההגיוןו, ח"הרי יכולה לישאל זאת מת, ]הלכה שם 'ם כךמשו'

על  :רק', ג"ת אם מגיע לה מה שגזלה בעשלדע'בהמטרה אינו  ,ד"הכל יודעים שהסיבה היחיד מדוע שתובעתו בבי
אזניהם מצעקת הבעל את טמים ועיניהם ואאת  יםעלימד מ"הביולדאבונינו הגדול  ,שם קבלהמה שלא יכלה ל' קבלת גט'

זה  'נוכל'ו .'שמה הרשע –ומקום הצדק , שמה הרשע -מקום המשפט '): ז"ט', גקהלת (כ "נתקיים בנו מאהו ,שגזלתו
מאבד ה שוטה'בגדר  שיהיהו, אכזרים המעוותים את כל הישרהבידי עצמו וכל אשר לו את  פקירשי הבעלל רוצה להשיא
דברור , איתנים' מקורות'פ המון "מבוסס ע) 'הפרכה ה( 'אה ובמכתב) ב"הפרכה י(וכבר הוכחנו לעיל  .'מה שיש לו

, א"ג עד פ"קיו שעשתה לו בעשהזיכל טרם שמשלמת לו , התדיין עמה על מתן גטד ל"בא לבישאינו חייב ל: כשמש
  .ב"וד, ממנה גט עד שתחזיר לו את שלו עלמנושיוכל , ג"דאף מתירין לו לישא אחרת בכה :כל הפוסקים תאדרבה הסכמ

ג אינו מכיר בפסק "כי העש, א לעשות כלום"א' קאסטעדי'ג עבור "אשה הולכת בעשכש ]:42:35 'פייגלשטאק'[
  .זה שום שייכות להגטמין וממילא א, ד בענין זה"בי

שיתחייב  משום כך ליתן ', רשעתה'אכתי אינו מצדיק ' אי אפשר לעשות כלום'דמה ש, מלבד דפשוט :תגובתינו .לב
 בעלהטרם שתחזיר לש :ומר להל והכי אי אפשר', יש מה לעשות' שפיר דהרי אכן ,'שקר' מלבד זה הרי דבריו. לה גט

י האשמות "ע הוא, יותר מן הרגיל ג בהילדים"שזכתה בעש מה דהרי, לא תקבל גט ,באופן המקובל ביושר גישה להילדים
אדרבה עדיף מזה  ,בניגוד להלכה' נכסיו'ג ב"לא גרע מאשה שזכתה בעש, ]'כאילו שהוא מזיק להילדים וכו[ של שקר

שמותר לו  :כשמש להלכה ברורד ,]'גזילת ממונו'מ יותר הרבה קשהד[' גזילת ילדיו'דאין לך כאב יותר לאדם מ, טובא
כ בהנוגע "כ כש"וא). 'הפרכה ה(' וכדביארנו במכתב הא ז"וליכא שום חולק ע, לעכב ממנה גט עד שתחזיר לו את שלו

אינו חייב , וכיון שיודע שאכן יפסקו אחרת, ד לפסוק לו אחרת"שום בילוממילא אין כח  ,ודאי דהדין כן' ילדים'כלפי ה
  .])ב"וס, ח"ל: יותאות(כדלקמן ו )1010רישום (ד "המוצג בפקנס בי 'דין גמור'ל ב"עם נוסח שטזולת [ ,ד כלל"לבא לבי

ת שאסור ויודעדהנשים אינם : באומרו' משקר'הוא ש ):'והפרכה (' דברינו במכתב אעל  'מענה'כ 48:20 'קאהאן'[
אני על ]: מגיב, י ריש פרשת משפטים"מרש דהלא כולם יודעים זאת, ..סנהדרין' לא למדו מסדהרי  ,לילך לערכאות
ח "כמו שציטטתי דברי הח, או לא 'שלא כהלכה'כי הבעל אינו יכול לקבוע אם הליכתה לערכאות היה , משמרתי עומד

א "א ,נשתכח אצל הרבה ג"עש דאיסורדכיון  :שכתב ]ב"סקפ[ )ג"נ' סי(במשנה ברורה   ]שלא ציטט דבריו 'שקר'זה [
ב כבר כתב לפני מאה "מה כמדומני דאם, צ"בגזל ממון חבירו הוא פסול להיות ש זולת, ציבור לפסלו מלהיות שליח

     .  ג"אשה שהלכה בעשל' ת"נזקקין בד' דכהיום כ"כש אז, צ"ש היותג יכול ל"הולך בעשד ,שנה
להכשיר  :ב"המ כ"משפשוט דד ,ראשית: ואלו הם ,ניםפ 'חמשה'ממופרכים הם , דנן' שקרן'דברי : תגובתינו .לג

האיסור ש'מי  האנשים אותן כלפי רק ולא נאמר, א"נשתכח מהרבה בנ' ערכאות'דאיסור  משום, אותכצ שהלך לער"ש
, בעיירות קטנים ואבכפרים  שדרו 'עמי הארץ'מו שהיה מצוי בכ[ ',ואפשר שהוא שוגג בדבר': כ"כמשו, 'נשתכח מהם

למרות  רכאותשהלך לע: בו אנו יודעיםמי ש גם, צ"הכשיר לשן לכיוו א לא"אבל בשו, )]ט"ע' סי, ג"ח(ג "מהרש ג"וכמש
  .פ לכל בר דעת והולך ישר"וז, יודעים מהאיסור ינםא' אחרים'להכשירו משום ש אין שום הגיון בדברד ,'ידע מהאיסור'ש

ר ידוע דב'' איסור ערכאות' ל"אכן הו כהיוםד: א"בשו א להכחיש"גלוי מה שא' מציאות'כיון דזהו ד ,וממילא פשוט
) ריש פרשת משפטים(י "דברי רש ילדותןמ כבר יודעיםשכולם ', מבוגרות נשים'לכ "כשו 'תינוקות'ואף ל 'ומפורסם לכל

' ת"להיפך ד'כ בדבר שהם דנים "וכש[', דין  תורה'אף בדבר שהם דנים כ' איסור דהליכה בערכאות'גודל חומר הב
 כ"א ,)]ו"לאות (וכדלקמן ' מזונות למורדת'ו א ,'ול דיסטריביושןאיקו'פ חוק "ע' חצי רכוש הבעל'שמוציאות , ד"וכבנ

   .כל תוקפהב' אין נזקקין'בודאי שחל עליהן הדין ד

בעוד , ל"ב הנ"עם דברי מ, לחפות על הנשים ההולכות בערכאותדנן רוצה ' קאהאן'ה שממ גדול' שקר'אין לך  א"או
וכלו ששם י 'יודעות'אלא משום ש, הן הולכות לשם' ערכאות חסרון ידיעת איסור'דלאו משום , שהוא יודע היטב מאוד

בפשיטות  כ"ר שכ"שו[ .ז"ישתקו עדין שהבתי  'היטב יודעות' גםו, ת"וציא מבעליהן מה שלא יוכלו להוציא מהם בדלה
דנים שאין ללכת לערכאות שאינם , וכיום איסור זה ידוע לכל יודעי דת: ל"וז) ב"על דברי המ, ח שם"או(במנחת ראובן 

     .ב לכל הולך ישר ומבקש אמת"וד, ]ל"עכ 'צ כל השנה כולה"ולפיכך ההולך לערכאות פסול לש, פ תורה"ע
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ש "ל ,א"בימיו מהרבה בננשתכח איסור ערכאות ד ב כותב"שהמ מדוע' סיבה'הד ,לדעת צריךמלבד זאת ד, שנית .לד
 הוציאל' אייראפע'מדינות ברוב  'בתי דין'העל  'חוקפ ה"אסור ע'שהיה משום  ,שייך רק בימיו היה לא דזה .כלל בימינו

, ט"פ' א סי"ח(ם "מהרש, )ב"קנ' סי, ד"תניינא ח(מ "שו :כ"דכ[ .מי שהלך בערכאות נגד' כתב סירוב'או  'כתב התראה'
ה מ 'וזה'ד ,]ש"עי )ד"רע' סי, ג"ח(הובא באפרקסתא דעניא , )ה והנה"ד ד"ס, ו"כ' מ סי"חו(י "ערך ש, )ה ולכאורה"ד
זהו ו. [בפומבי לצאת נגדם הבתי דין יכלולא ' חוק'פ ה"עש יודעים בהיותם, אצל ההמון' נפרץ'הדבר ש בימי קדםגרם ש

בימי קדם מ שונה, )'ןמנג'וגם כ(שהציבור יתפללו ביחד ' ןסדר'כ רק כהיום משמש' שליח ציבור'הדכיון ד ,מלבד מה
כ "לפיכך אין קפידא כ, )ה ולא"ה ד"שמ' סי, ב"ד ח"יו(ס "חת' עי ',בתפילה ח"את יד ציאים את הרביםומ'שהיו 

  .]ג"הולך בעשש מי שלא יהא ם בימיהםגו קפידודאי דה', קורא המגילה'על  וא' בעל תוקע'נ דעל "ואיה, במהותם

הולך 'ש מי נגד' כתבי סירוב'וכן ' ד"כתבי התראת בי' להוציא 'חוק'ה פ"ע להבתי דין דאכן מותר ,כהיוםכ "משא
כ נמצא דמה שהדבר "א .]..'גברים'נגד [' סירובים'ו' התראות'שמוציאים  :מעשים בכל יוםמו שאנו רואים וכ ,'ותבערכא

בימי מו כ מלמחות בהם בפומבי 'חוק'ה פ"ם עכבולים באזיקי 'בתי דין'אינו מחמת שידי ה ,'םאצל הנשיכהיום נפרץ '
 רי כל זאת עודואח .בזה המתפרציםנשים למחות ביהם משמעלימים את עינ :'הבתי דין אשמת'אלא אדרבה זהו ב, קדם

נשים  על 'סירובים'וצאת במניעת ה[' ורשעת עצמ'את במצח נחושה לנצל ' חוצפה'וה' עזות'דנן ה' קאהאן'ו ליש ל
בו , ..מהאיסור' אינם יודעות'באשר ובכן ש: הגס' שקר'עם ה ,הםיעל' לימוד זכות'כשישמש עוד ] ההולכות בערכאות

ל "וכנ שהבתי דין ישתקו על זה ועוד יחפו עליהם :'ידיעה ברורה'להם אלא דיש  ,כלל' חסרון ידיעה'אין כאן בזמן ש
   . ז"ל ע"כשיתבעו להם לעת ,]'ארטאדוקסים'המתחפשים עצמם כ[' ריפורמים'ולחביריו ה' קאהאן'ל ואוי ל, )ג"לאות (

 ,'ת"נזקקין לו בד'ה ד"ה ,'צ"כשר להיות ש'ג "עשהולך בדכמו ד, מעצמו' מה מצינו'חידש שה גם מ, שלישית .לה
גילוי פנים ' הם אבל דבריו .מלפני מאה שנהש מצבכ מה"כהיום הוא כש המצבכאילו ד: מעצמו' קל וחומר'וגם דן 

מנסה להסב את  דכדרכן של בדאין הוא', ב"אין לו חלק לעוה'ש :)א"ימ, ג"אבות פ(ל "ז אמחז"שע' בתורה שלא כהלכה
מה [ ..'יבורצליח ש'ג כשירה להיות "אם אשה שהלכה בעש :השאלהעל כאן  אנו דניןש כאילו ,ם לענין אחרהשומעידעת 

 'ת"דבנזקקין לה 'אם  הרי אנו דנים כאן .]צ"כש אצלם גם נשים משמשותש' רפורמי'שזה היה מתאים היטב למהותו ה
טרם , ג"למי שהלך בעש' אין  נזקקין'ד: ובזה הרי הדין ברור ,ג"הפסידים שגרמה לו בעשהטרם שמשלמת לבעלה 

  .'צ"כשר להיות ש'ש: אף אם לו יהא, )ב"י אות(' ז במכתב הא"וכדהבאנו המון מקורות ע ,שמשלם להנתבע את הפסידיו

' התפרצות'ב אינו תלוי, טרם שמשלם לו הפסדיו' להנתבע ג"בעש תובע שהפסיד'לת "בד' אין נזקקין'דין זה דדהרי 
רק אינו , ג שהפסיד שם להנתבע שלא כדין"ת לתובע בעש"בד' אין נזקקקין'מה דהרי ד ].צ"לש כמו בכשרותו[הדבר 
ג אנו זקוקין "דרק כשהתובע הפסיד בעש[ ',קנס'מגיע לו  יןא' שוגג' ודבהיותשנוכל לומר ', עבריינותו'על ' קנס'מטעם 

, מונח תחת ידו' גזילה'שה כל עודד וברור פשוט ולכן .'לא יהא החוטא נשכר'ד: מן הטעם הפשוט ]גם[ אלא ,]לטעם זה
א בימינו  "מה שז[ 'נפרץ' שהדברמחמת  ]'שוגג'כאו [ 'סנוא'דאף אם נחשביהו כ ,ת"אין בעל דינו חייב לירד עמו לד

  .)ו"טאות (כ במכתבינו הקודם "וכמש, ודיהפסמה שע בהנתמלשלם ל פוטרואין זה  אכתי, )]ד"ל, ג"ל: אותיות(ל "וכנ

הגם שאינו אשם , בטעות בערמה ובבהלה' היתר ערכאות'דתובע שקיבל  :)'כ' סי, פסקים(ק "מהרי כ להדיא"וכ
): ב"קע' סי, א"ח(ז "וכן פסק רדב, ד"כ צריך הנתבע לילך לבי"ורק אח, הכל כמקדםמקודם מחויב להחזיר  ז"עכ, בדבר

שום פוסק לא כתב ט ד"והיי .ש"יע חייב לפרוע להנתבע את הוצאותיו, שלא כדין' היתר ערכאות'דתובע שקיבל 
טרם  עם התובע ת"חייב הנתבע לירד לדאכן ו, בבירא' אין נזקקין'אזדה לה הדין ד 'נפרץליכה בערכאות ה'במקומות דהד

   .נכון כלל וכדבר האמור ינואה משום דז ,מדוע ,שמשלם לו את הפסידיו

, ]כלל' ספק'ואינו מוטל ב[ 'שלא כדין רור דהויב'ד מה ,ג מן הנתבע ממון"דהיכא שהתובע הוציא בעש, רביעית .לו
שיח ' עי, ב"אף לדברי המגם בזמנינו  וגם פסול לעדות, אף בכל ימות השנה צ"ואכן פסול להיות ש, גמור' גזלן'הרי הוא 
  . ל"אכמוח קנייבסקי "גם בשם הגר ל"ב הנ"על דברי המ כ"שכ, )ב"הערה ל, ד"ה סכ"פ(שמואל 

דברור , ]'איקוועל דיסטריביושן'של ' חוק'פ ה"ע[' חצי רכושו' רכאותה מבעלה בכח עוציאהשהאשה : ד"כ בנ"וא
מגיע  ינופ הלכה א"דע מה ,לעצמה' מזונות' להוציא וכן[ .גמור' שלא כדין'דהוי : לכל בר בי רב דחד יומאכשמש 

רבותיו ' רבנות הריפורמי'זולת פוקרי ה, ז"וליכא שום חולק ע .)ב"ס, ז"ע' וסי. ב"סי', ע' סי(א "רמ' עי', מורדת'ל' מזונות'
תוך שהם  ,'מעוכבת להנשא מחמתו'מדין  'מזונות'דמגיע לה  יםבלבלומת בדברי הבאי "שמחליפים ד, דנן' קאהאן'של 

  .]ל"ואכמ, )ג"קי' סי, א"ח(ט "מהריה דבהכי מיירי, מן הדין' חייב לגרש'הוא רק במי ש ש"ל זהדין מעלימים עיניהם ד

' נכסי מלוג'טענת בכגון  ,'חלק מהנכסים'תביעות על  אשהכן יש להאשכדהלא יש מקרים , לבלולא יבואו לב
, שם(ש "ב ל"זו, )ז"סק, ז"ע' סי(ז "וכ ט"וכמש, כלל ולא קודם לכן' בשעת הגט'מ מתחיל "חדא דטענת נ, א"דז, וכדומה

, ואנן לא כייפינן ליה] שלמת לו הפסידיופ לא טרם שמ"עכשאינו ורצה לגרשה ד "כבנ[ דאם אינו רוצה לגרשה'  :)ז"סקכ
 ל"קימ דהרי' נכסים'בין על ה[' מוחזק'שיש לו דין  ברור דהבעל מ"מ, ז"ע ף דיש חולקוא .ל"עכ 'אין מוציאים ממנו כלום

 ,)]ג"סק, ט' סי(ש "ב' עי כמבואר בפוסקים' מתן גט'ובין כלפי , 'מוחזק'למשווייהו כ א מהניל 'ג"תפיסה בכח עש'ד
פ "דעכ, ועוד. מ וחוזר"ל טעות בדב"שאם מקפחים אותו מזה הו ,ש"בהז ו"וכהט' קים לי'יכול לומר פשוט ד ממילא

 נוינמצו]. ב"וזפו, תוח לכל הדיע"יד אודאי דיצ, ד ממאנים בזה"הביש אלא, 'דין גמור'כשהבעל מוכן להתדיין עמה ב
  .ב"וזפו', גזלן'מדין  צ"אכן פסול להיות ש, ד"ג כבנ"כהדהרי ב', צ"כשרותו לש'מדין ' וראיית'לכלל ' התחלה'אין שום ד
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ט היינו קולרגע [, דנן ככל טעותיו' קאהאן'דאף אי הוי יהיבנא ליה ל, עצמהלכש והוא עיקר גדול –וחמישית  .לז
 אין'וכאילו דדין , ג"שגזלה מבעלה בכח עשכ אף, 'תביעת גט'לאשה על ' ת"נזקקין לד'דלהלכה אכן , מסכימים לדבריו

]. דאף אם לו היה כן' ל"דרך את'וכיח טשטושיו במ נ"מ, )ו"ל – ג"ל: אותיות( ל"א וכנ"מה שז, ד"לא נאמר על נ' נזקקין
אינם 'בעלים שמדנים  וכיון דאנ דהרי', תביעתה לגט'ת על "אין הבעל חייב לבא לד ,'זקקיןנאין ' אף לולא הדיןהרי ד

בין כך , הםגזלו מש 'ברכושם רוצים'או משום ש', רוצים בנשותיהם'ם שאי משו ,יהיה מאיזה טעם שיהיה ',רוצים לגרש
  .)'בהפרכה ( מבואר לעילוכע "לכואינם חייבין לגרש ד: בתרווייהוהדין ברור ובין כך הרי 

 'חיוב גט'ו לא יפסקו לו "שח', דיינים'ה ישרות וצדקת בטוחים עלו סמוכים םריבגלב ה ושהי, תינח בימי קדםכ "או
 ע"גמור הפוסל הגט לכו' כפיה'דהוי  ,]'ביד האשה' בכתב'זאת  ליתןושיגרש ' ייעוץ'או ' המצלה'או אפילו [, שלא כדין

עד לפני [ הבתי דין נמנעואי טעמא המד . )]1095רישום (' ד"פנקס בי'מוצג ב) ['אות ד(' קיצור דיני מאיס עלי'וכמבואר ב
שטר 'ב ים אותותיממח היו לא, ף כשהבעל בא לפניהם מרצונווא', תביעת גט'על ' הזמנות'ח ולששלא ל ]עשרים שנה

שזהו , אלא דבמקרים שהיה נראה להם באמת[ .'פסק שבכתב'ל שלא הזכירו שמץ מזה בה"ואצ', תביעת גט'על ' בירורין
ולא , לא בנוכחות אשתוש םבצענה בינו ולבין עצמ על כך אותו ומייעצים היו מפייסים, שיגרש של הבעל' טובתו'ל
  .ואין לו מה להפסיד מזה 'כתורהשלא 'יעשו לא דהרי נכון לבו בטוח ש, ודאי דלא היה לו שום בעיא לבא לפניהם ,]ולתז

אבדו כליל ש עד ,מדחי אל דחילדאבונינו הגדול נתדרדרו  'בתי דין'שה, ]בעשרים שנים האחרונים[אבל כהיום  .לח
, הרבה הזמנגיעתם להרבות הגיטין שמרוויחין ' שוחד'רו משנתעוו: העיקריים סיבותוה[, אצל הבעלים את מהימנותם

, ]ל"אכמו ,ו"כשר ח' גט מעושה'ש: בימינו כאילו שתורה חדשה יצא ,'הרבנות'של  הבליהםמלילך שולל נתפתו לכן 
בכתב על ' פסקים'ולהוציא ' ב"החתים שט'ול' הזמנות'לשלוח התחילו ו. על מנהג הבתי דין שמקודם םתחכרהיבו להוה

לו והדבר ברור  .להלכות קבועים מגדולי הפוסקים מדורי דורות ובניגוד, למנהג רבותינו מדור הקודם בניגוד, 'תינת גטנ'
 חהו לגרשישיכר 'לחצים' שיטילו עליו :יסתיים הדברבטח אז , על גטעצמה דאם האשה תתעקש , בלי שום צל ספק

  .  כשהיא מתעקשת על גט, ממש בלי שום יוצא מן הכלל' תמיד'ככה מסתיים הרי ד', רוב מנין ובנין'דעת מבאופן המנוגד 

אשת 'עם האיסורים החמורים ד ]'גט פסול'י "ואת בעלה השני ע[שיכשיל את אשתו  :מזה הוא 'תוצאה'כיון שהו
אף דאלא  ,]כשאינו רוצה לגרש[ 'תביעת גט'ד על "לבא לבי' אינו חייב'ש :לא רקד, ממילא פשוט ',ממזרות'ו' איש

פ הנוסח שהצגנו "ע' שטר בירורין לדין גמור'זולת עם ה ,'לפני עור לא תתן מכשול'לתא דכח מ ,לו לילך אצלם' ראסו'
שרוצה  :'וחטא' בשביל' היתר ערכאות'או ' סירוב'] עליו או יוציאו[ ד יאיימו"ביה אםו .)1010רישום (' ד"פנקס בי'ב

י איוצמ' הרי הם, אשר לא שערום רבותינו והנילוזים ם החדשיםואינו מוכן לילך שולל אחר דרכיה ',דין תורה'לציית ל
דין האף לולא , בקיצור. מובן לכל בר דעתדכואין לה שום תוקף כלל  כזה' סירוב'ו, 'ב"אין להם חלק לעוהששם רע 

  .ב"וזפו, ]'כדין'ממאנים לדונו  ד"ביהכש[ת "חייב לילך לד ן הבעלאי כ"ג, ג"ת למי שהלך בעש"לד 'אין נזקקין'ד

ארדער אוו ' לבקש' היתר'אם האשה קיבלה ו, ג להציל עצמו"ז מתיר לילך לעש"ח או"הרהמ ]:50:50 'קאהאן'[
ל בגדר "ובפרט שתביעת גט הו, מהו אשמת האשה, אף שיתכן שהרב טעה ונתן היתר שלא כדין, נגד בעלה 'פראטעקשן

       ..דמסרב גט חייב מיתה, ..ה לי בשם הרבהרא 'לאנדעסמאן'ו, פ פסק העין יצחק"ע' סכנת נפשות'

מה שהנשים מכניסות על ' אשמות'ן המאחוז  98#הדבר ידוע דש :)ז"יאות (' כבר הזכרנו במכתב הא :תגובתינו .לט
לימוד 'כ מהו ה"וא, מה לכתוב ר מלמד לה"ד או הטו"מה שהעו' יםשקר'הם ', ארדער אף פראטעקשן'בבקשת בעליהן 

פ "לו יהא ע[ 'מכה אותה'שבעלה ' משקרת להמורה'האשה  אטו .'היתר'משום שקיבלה ' חפה מפשע'א שהי: עליה' זכות
חפה ' שהיא עליה מראוכל להי, 'צו הגנה'לבקשת  'היתר' יא מקבלתה' שקריה'ועל סמך  ,]ד שלה"ר או עו"עצת הטו

מציאות 'הבנוי על ' שאלה'תיאור ה יולפ', איסור והיתר' תלהמורה בשאל' משקר'דמי ש ,יש מקום לומר האם ..'מפשע
 ,דנן' האןאק'חושב  באמת והאם .'שואל'לא האם כאן ' רשע'מי הוא ה', מסולף הכשר'של ' פסק'הוא נותן  ' שקר
  ..בזה הוא מיותר נוסף כ הרי כל מלה"א, חושב כןואם אכן  ,'קיבל היתר ממורה'הרי אשר ובכן ד' חף  מפשע' שואלשה

מ "מ, וכדומה 'מכה אותה'הבעל ש :שאכן אמת הוא 'מיעוט שאינו מצוי'דבמקרים  אפילוד ,נחוץ לדעת מלבד זה .מ
. ב"קמ' סי(ז "ח או"כ מהר"וכמש ,ג"או לעש' פאליס'שום היתר לפנות ל ליכא, לחייה ממש' דרך סכנה'אינו בכש

ייעינו שדכירא הוא דהרי , ..כדרכו' מראה מקום'השתמר מלציין הש אלא, מזכירה דנן' קאהאן'מה ש[, )'ד' סי, וחדשות
' סי(ע "וכמבואר בשו ,ד על כך"צריכה לקרותו לביאלא  ,]ש"עי', חשש רציחה'יתגלה שלא התיר רק כשיש בדבריו אז 

, ..'ד"צריכין לילך לבי'ש: הרגיל על לשונו חזור ושוב שלו' סלאגאן'פתאום ה שכח דנן' קאהאן'ופלא איך ש[ ,)ג"ס, ד"קנ
  .תיקו ,שהזכיר' ז"ח או"מהר'סמך דברי העל ' מהו ההיתר'כ "וא

בלבד  'שעהאותה ב'רק  למסרו לה לא הותר ,'סכנת חייה'ד אופןמכה אותה בהוא כש וונאבג אףד, יותר מזהו .מא
ש יכולת בידה יו ,]שהפסיק להכותהככגון [ שלאחריהברגע אבל , להציל את חייה 'סכנה ממשית'שנמצאת ב כשהיא

בגדר  ]'פחד על להבא'טענת מ מן הבית ך אותולהשלי[ 'ארדער אף פראטעקשן'בקשת פנייתה לל "הו, לברוח משם
, ג"ח(ם "מהרש, )'אות י, כללים(ת יאיר וחו, )ח"פ' סי, ת"שו(א "רמ, )ד"תתקצ' סי, פ"ד(ם "מהר' עי ,ממש' מסירה'

  ).'אות ד, א"כלל ס(נים ודברי גאו, )ח"קפ' סי, ב"ח(זכרון יהודה , )'י' מ סי"חו, ב"ח(מי יהודה , )ו"י קפ"סוס



 יב
 

 כ"ג ',היתר'ועשתה כן ב ממש' בשעת הסכנה'שהוכרחה למסור עליו כ ג"בכה דאף, ברור אף יותר מזהו .מב
י "כ תשורת ש"כמשו ממשית 'סכנה'תה מכלל איצברחה משם ולאחר ש תיכף ומיד את התלונה מעליו מחוייבת לבטל

והרי  .)ד"רס, ב"רס ,ג"רס ,ס"ר, ב"רכ, ד"קצ - ז"קפ ,ג"קפ ,ב"קפ, ו"נ –ד "נ 'סי, ד"חי(ל "ומשנה, )ג"י רע"סוס, קמא(
 ממורה' היתר מסולף'קיבלה אם אף ד, ופשוט .בזה כ הרי חסרים כל התנאים הנצרך"וא, המציאות הוא שאינן עושות כן

וכדהבאנו  'עולםאדם מועד ל'ד תקן המעוותל' יהעל'מוטל הדבר כי , מצדיק אותה כלל ן זהאי ,הללו' םתנאי'בניגוד ל
  .'חפה מפשע'שהיא  דנן כאילו' קאהאן'ודלא כדברי , ש"עי שכתבו כן להדיא ז"רדבוק "מהרי מדברי) ו"הפרכה ט(לעיל 

וכאילו דהוי בגדר  ,למורדת בגודל החיוב ליתן גטבשם העין יצחק  א"מש ,דנן' קאהאן'ו של על יתר דברי .גמ
כתב כן אין זה נוגע אכן וברור שאם  ,לא נתטפל בזה ,לדבריו' מראה מקום' אינו נותןשכדרכו  מכיון הרי ',פיקוח נפש'
 לא ישתנה' הלכה'הפשוט דד, זה אין כדאי להגיב על ,גט גודל הרשעות לעכבהפלגת בשם גדול פלוני  א"וכן מש ,ד"נל
  .ל פלוני או צדיק אלמוניולתלותו על גדו ,כפי חשקו ורצונו 'מרותיא' יכול לייצר' שקרן'מה שכל  ,'אימרות פורחות'י "ע

ומתפרנס תעסק שהיה מ' הכאות בשוטין'הידוע לשמצה מן ה' לאנדעסמאן'נובע מ ,לשמועה זו' מקור'הובפרט כש
, נ"נגדו בשנת תש גדולי ישראלמ הרבהכבר יצאו ו, ]כידוע לכלא נתפסוהבריונים חביריו עד שהרבה מ[ ותרבים ה שנמז

 .סמוך על עדותוונואיך ניקום  ,)]1061 רישום( 'ד"פנקס בי'מוצג בכ[ 'זקת פסולח'הם ב כל גיטין שלוש: טופוחרצו מש
 מותר'אכן ש :מדבריו הגמור להיפך כתבו להדיאשכל גדולי הראשונים ברור מ' פסק'לאידך גיסא יש לנו כש ובפרט
' רציחה'בו' רשעות'ב גובלוהיעלה על הדעת שרבותינו הפוסקים הקדושים התירו דבר ה, 'לעכב ממנה גט לעולם להבעל

א לכופו להשתעבד "א א"ובשו, שען עליהםישיש להבעל עמודים גדולים לה ,זה מיהא ברורפ "עכו .הס מלהזכיר
  .הברורה 'הלכה'הלהם בניגוד  ,דנן מייצגם' קאהאן'כפי שש ,פורחות 'אימרות'בנויים על שהחלטתם  'דיינים'ל

  .'מיםשם מחלל ש' אד הו"ה להזמנת בישאינו עונ בעל ]:55:35] 'פייגלשטאק'[

 ק"תוההש מה זכיותיוממנו את ים מקפח םאינו ,ק"תוה דין פ"ע ונודמוכנים ל ד"זהו רק כשהבי: תגובתינו .מד
' ביזנעס'ו להם ייסדש 'כנופיית אלמים' אלא, כלל' בית דין'דאז אינם , מקפחים אותו מהם כשהם לאאבל  ,מעניק לו

בעל מעמיד הוכגון כש .ל"ישראל בגשמיות ורוחניות רח ילדיהחרבת בתי ישראל וטמיון ביטין י ריבוי ג"להרבות הון ע
שותקים כ כשהם "וכש[ ,משום שרוצים לחייבו בגט שלא כהלכה, והם אינם רוצים לדונו על דרך זה', דין גמור'עצמו על 

אלא  ',ש"מחלל ש'הבעל  אז אין ,]מןח כדלק"כ הח"ם כמשמה יותר' ש"ש ימחלל'דאין לך ', ערכאות'הליכת האשה ב על
כשמוציאים כ "עאכוו, ג בשביל כך"כשמתירין לה לילך בעשכ "וכש, 'ש"מחללים ש'ההם , בוגדים בתפקידםה ד"הבי

  .ש"עי) ה"הפרכה כ(קמן ול) ח"אות ל(ל "וכנ ב"שאין להם חלק לעוה' מוציאי שם רע'הם ד, בשביל כך' סירוב'עליו 

מקודם ]: 'ד אחר"בילילך ל רוצההוא ש' :ד"אם הבעל יכול לענות על הזמנת בי :על השאלה, 58:10 'פייגלשטאק'[
כי הבתי דין ', ע"מחיקת חלק משו'זהו ד, ד"שלא לבא לאותה בי בעצמו אינו יכול להחליטו, המזמין ד"צריך לילך לבי

  .ואין שום הלכה הקובע מי שצודק בזה, ז מי שגובר על מי"יריבו זע
לא חלי ולא הרגיש דבזה מפריך את ו, 'הבתי דין יריבו זה עם זה'ש :קבעלעמוד על מה ש כדאי :גובתינות .מה

לשכנע את  רוצהאיך הוא , הנידון תקבל על מריבים זה עם זההים ולאם הם אנשים זד', בית דין'ל צריכין לילך'טענותיו ש
וזהו מלבד מה  ...'יישרות'בטח יעשו הכל בש יהםסמוך עלשיכולים ל' ישריםובדים וכמאנשים 'שהמדובר מ, םריבגה

  .. מובהק' ע"מחיקת חלק משו' מהוהד מה 'וזה', 'הליכת האשה לערכאות'מתעלמים מ' בתי דין'מה שהד ,שמתעלם כליל

ת מחיק' מהוים 'שום הלכה הקובע בזה מי שצודק בזהשאין 'כאילו  :'הללו דבריו'ש :האמת הוא הרי ,מלבד זהאבל 
הו דז, ד אחר"מוכן לילך לביהוא ש :ד"לענות על הזמנת בי הברורה פ הלכה"הנתבע זכאי עדבודאי ', ע"שומהחלק 

 מבוארכששניהם נמצאים בעיר אחת וכ ףא ,ד של הנתבע"שהתובע הולך אחר הבי: ע מודים בה"הלכה ברורה מה שכו
וביתר , )1018, 1017: רישומים, שם(וז ובהכר ,)5003 רישום(ד "פנקס בי'המוצג ב) 'פרק ג(' משפטים כהלכתם' טרסבקונ

 ,ע"גמור לכו' ציית דין'י עונה כן הוהבעל ממילא פשוט דכשו .)5006רישום , שם(' תקנתא מקלקלתא' ביאור בקונטרס
שמקודם צריך  :שלו 'ע החדש"שו'ן הממה שמצץ  ולא נמצא בשום פוסק. זה אינו באשמתו ,ז"ואם הבתי דין יריבו זע

  ...'ליתן גט' :היחיד' זכות'זולת מה, אלמים שיקפחוהו מכל זכיותיומתולהטיל עצמו בידי , ד המזמין"לבי' לילך'הנתבע 

' רוב הפוסקים'דדעת  ',בפגישה הא במצח נחושה שאמר מה' הגס שקר'מנסה להצטדק על ה ,102:20 'קאהאן'[
תבענו ו ,)'הפרכה ד(' תב האכז במ"פנו אותו עתקו, ..ת האשהריחבד שב"הבעל לילך להבי צריך 'תביעת גט'שעל : הוא
, או לא אומרים כן 'פוסקים'מ אם ה"אין שום נפק']: מפטפטז "עו, ..אחד האומר כן' פוסק'ו בפומבי שיראה לנו ממנ

  .'ד שהיא רוצית בהם"כשילך להבי 'שלום'סיכוי יותר להגיע ל הבעליש לד 'ודאי שכל הישר'פ "ע דהרי

שם 'ב מה שאמר 'שקר'ה על שלו' אמתלא'ה דנן עם' שקרן'ל שיש 'פנים'הא לך איזה , ראשית :תגובתינו .מו
כאלו אין צורך ' אמתלאות'דעם : המפורסם האימרא ז מתאים היטב"ע ,...'שכל הישר' פ"ע פ"כדכך הוא ע :'הפוסקים

 ,וכדרכו' מראה מקום' מבלי 'פוסקים'אומר בשם ההוא מה שכל ד :'ד"הודאת בע'אכן נודע הדבר בו, ..'פירכות'עוד ב
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אין לו שום  ,פ בחירתה"ד שע"להבי לךדאם י', שכל הישר'הדבריו דחויין  אף מד, שנית ..שלו 'עקוםשכל ה'ל: תוכוונ
  .'הנכרצו'יפסקו  לאא ש"והאם יש הו, 'קעיסלהם ה כניסהה'ה שנממ' משוחדין'הם  דהרי, סיכוי שיתחשבו עם טענותיו

ז הוא "התשובה ע, הצד שבחר בהםל' משוחדין'ד הם "שהבי :זו יש בכל דיון 'טענה' לאהם ישאל מישהו דוא[
להעמיד עצמם  לי דיןולפיכך יש להבע, המנלברוח מלהכחישה או א "וא, המר' אמת'שכן הוא ה נ"איהד :מאוד מהעגו

דשום ', אימון'שום  ז אין ליתן בהם"דבל, ד הדנים בחנם"או לילך לבי', מהיכן דנתני'ועל קבלת ', דין גמור'על זכותם ל
, ג"שמות כ( ק"בתוה יםמפורש יםפסוק עם לחוםאו ל אין בכוחם להכחיש ,אף אם כגובה ארזים גובהם' דיין'או ' ד"בי'

אנשים  אלא' צדיקים'לא ו' חכמים'כ כשאינם "וכש', צדיקים'ו 'חכמים'עיני  אף' כי השוחד יעוור'): ט"י, ז"דברים ט. 'ח
  .]שבעולם' ביזנעס'כל שאר ברגילים כמו ' נגיעות'יש להם ו ,'רעישן קאמפאניארביט' שהקימו להםפשוטים 

כופין  ,וגם אינו רוצה ליתן גט ,הוהבעל אינו רוצה ב, דאשה התובעת גט ,רבינו ירוחם פוסק ]:1:04:58 'קאהאן'[
 :וויכולים לומר ל' בבותבוחן ל' הם ד"הבי, 'רוצה בשלום'הוא ן שעאולם אף כשהבעל טו, ח לגרש"אותו אחר יב

  .'שמשקר ובאמת אינו רוצה בשלום'
ממון או  ג"שגזלה ממנו בעש[ יהתביעות על הבעלכשאין ל בגוונא ו לא נאמרו רק"רי ראשית דדברי: תגובתינו .מז
 ודאי ,ג"ממנו בכח עש' גזלה'ג אם "אף בכהאבל  ,ח לגרש"כופין אותו אחר יב' מרד עליה'אז אם גם הוא , ]ילידים

  .)ז"אות ל(' וכדהוכחנו במכתב הא ולעכב ממנה גט עד שתחזיר לו מה שגזלה ממנו ,מתירין לו לישא אחרתע "דלכו

 :ולומר לו, את דברי הבעל שטוען שרוצה באשתו' להכחיש'ד "הבייש בכח ש :לומרד, והוא העיקר – שנית .מח
רבנות 'מה הלצנים רבותיו הוולמדמה ש' השחדתורה 'זהו , 'אינך רוצה בהבאמת ו ,אנחנו משוכנעים שאתה משקר'

זו ' אימרא' דהרי ,ולא נמצא כן בשום פוסק ',רצון הדיינים'ב רק' רצון הבעל'דכשרות הגט אינו תלוי ב כאילוו ',הריפורמי
  .'מעושה'ונפל בבירא הפסול ד, 'שאינם משוכנעים בכך'דכי מי יוכל להכחיש אותם , בכל מקרה יכולים לומר בנקל

נישואין 'ש: והיינו, מה שחושבים 'אמת'ם של הדיינים כשאומרים הנהרגיל על לשו 'אימרה'ום שיאמר הבמקד אלא
כלומר דאף אם , )'הפרכה ב(ל "וכנדנן ' פייגלשטאק'וכמו שאמר  ,]'דיס מערידזש איז אווער'[ 'ועברו אלו כבר חלפו

זו ' מימרא'הפרכת ) שם(והוכחנו  ,'ה רוצית בוהיא אינ'משום ש מדוע, אין שומעין לו ,באמת 'רוצה באשתו'אכן הבעל 
ד יכולים "שהבי :וחידשלכן שינה את טעמו , וה מזהכאחר דבריו וכבר נ 'מעקבים' ישש כבר יודעש' קאהאן'הרי  .ת"מכה

, 'אינו רוצה באשתו'באמת שו, לקבוע שהוא משקרולהכחיש דברי הבעל ..] 'מורח ודאין'ת מדריגב[' לבחון לבבות'
  .מותר לכופו לגרשה 'בה מרד'ג כש"דבכה, את דברי רבינו ירוחם מכיסו שולף אהו כ"ואח

כשהבעל אומר  ףכאילו דא', בפגישה הא ושאמר וההבלים מה השטותים המתיק אתל צהורהוא שבזה  ,בעליל ונראה
רדפו על שאינו לביישו ול לו מותר ',לגרש הוא בפנימיותו רוצה אכן שמאמין שבאמת'מי כל מ "מ, 'אינו רוצה לגרש'ש

המופרך מדברי כל  ,זה' מהלך'המובהק שמונח ב' בורות'ה) ו"וט, ב"י: הפרכות(' הוכחנו במכתב האש יוןוכ, מגרש
 יכול להחליט שבאמת 'שוקכל אחד מן ה'נ דלאו "דאיה :כלומר, 'חדשנוסח ' אןכ לעשותה מנס לכן. ש"עי הפוסקים

  .לכופו לגרש יןוממילא מותר 'האינו רוצה ב'שבאמת  :חליטאכן יש בכוחם לה 'ת דיןבי'לאבל , 'לגרשרוצה '

כמלאכים הראשונים  המסורה לנו מפי, לשנות ההלכה הברורה כלום ועילינו מזה א 'טצדקי'דגם , פשוטאבל . מט
' אהוכדהבאנו במכתב  ',לעולם'הבעל לעכב גט מותר ל' מאיס עלי'על טענת ש :שכתבו להדיא, אשר מפיהם אנו חיים

עשרים , ..חמשה עשר שנים, ..עשר שנים, ..שכבר עברו חמש שנים אם ראינו אפילוד: ברור 'פסק' רי זהווה ,)'האות (
וכי אין זה הוכחה  .'רוצה לגרש ואינ'הבעל ש עוד לכ ,אין משנה כלום דכל זה ,'וכו' וכו ..עשרים וחמש שנים, ..שנה

חלפו שנים רבות ש ראה דהלא כבר, 'לגרשהבעל רוצה אמת ב'ש :כאלוש' כריסיות סברות'ברורה שאין בכוחינו לבא עם 
פוסק הדורות הגאון בעל  דברידי לנו להצביע על  .'משקר'שהוא  ועל כרחך, ובודאי שכבר נתייאש ממנה ולא חזרה אצלו

טא על והוסיף ח, 'ב שנים"י'ונעלם ממנה  ,חצי שנה לאחר נישואיהם שברח מאשתו על רשע שדן, )'צ' סי, תניינא(י "נודב
ולחזור  ,השניה את אשתו מוכן לגרשהוא ש :טען ,וכשבאו על עקיביו ותפסוהו, באיסור נשא אחרת במרחקיםש :פשע

  . ב שנה"משך ילגנה יעשנמאס עליה מחמת גודל רשעתו הוא והאשה צעקה ש, אל הראשונה

אין ספק שהיו , ג"מרים בכההיו או' פעמעניסטן'וחביריו ה דנן 'קאהאן'מה ש ,נקל לנו מאוד לצייר לעצמינוהרי 
 'ראיה'כח מ גם אלא ,לבד 'בוחן לבבות'בתור לא רק , 'רוצה בשלום'שבאמרו ' משקר' בעלשה :םחורצים את משפט

, ב שנים שלימות"משך יל הראשונה לאר והשניה ולחזאת גרש עלתה על דעתו ללא  ,טרם שתפסוהוש חזינן דהרי: ברורה
לפי דעתם של [האם אין זה ראיה ברורה  ,..'תושארוצה ב'ש פתאום התחיל לטעון ,בקלקולו הוולאחר שתפסעכשיו ורק 

 :'י"הנודבפסק 'כאפרכסת לשמוע לעשותה את אזנינו  ותטהעלינו ל, ברם. שבאמת אינו רוצה בה: ]המתחכמים דנן
, מאיסותה בו על' אמתלא מבוררת'כשיש לה  'מורדת דמאיס עלי'כמו בכל [דהאשה אינה חייבת לחזור אצלו  נ"איהד

, אסור' לחייבו לגרש'ואפילו רק , ו לכוף את הבעל לגרשה"אבל ח, ]ב שנים"כמו התם שהתאכזר עליה לעגנה משך י
  .הו ממקומהוזישכל רוחות העולם לא יז ,תמפוסק הדורו' תורה מסיני'זהו רבותי , 'תושארוצה ב'משום שטוען ש ,..מדוע

 משום :פשוט הוא, 'כפייתו'ר יתהל 'אינו רוצה בה'נראה לנו לפי המה שאינו משנה כלום ש מדוע, הטעםביאור ו .נ
כלומר דאפילו אם  ',נתינת הגט' ]מעשה[ אלא על ,'גירושין'ה] תוצאת[אינה על , הגט מה שנצרך לכשרות' רצון הבעל'ד



 יד
 

כופין כש גטה פוסל' טאינו רוצה ליתן לה ג'מ עצם הדבר ש"מ, אם יגרשנה כלל לא איכפת לוו' אינו רוצה בה'באמת 
 ,ליתן לחבירו חפץ מישהו אם יכופו 'מתנה'וכמו דב ,'מתנה'ל' גט'ל דימו "חזהרי ד. ]בה' מרד'כל עוד שלא [ אותו על כך

 כן כמו', גזילה'הוי  לאחר 'ליתנה'דכל עוד שאינו רוצה , חפץבה' צורך'שום אין לבעליה כשאפילו גמורה ' גזילה'ל "הו
ממאן ליתן לה 'שהוא אינו כלום כל עוד  ,'מסכים שתתגרש ממנו'ואף כשהוא  'אין לו צורך בה'דמה ש' גט'ממש הוא ב

אין כח לשום אדם , מה שזה גופא[ ',האינו רוצה ב'באמת דאפילו אם נניח ש ,וממילא פשוט .]רד עליהומ ינווא[ 'גט
  .ב"וזפו, 'אינו רוצה ליתנה'כל עוד ש ,'גט ליתן'אכתי אין זה מתיר כלל לכופו  ,]ל כן"אבל אף את, ל"וכנבלעדו להחליט 

מפסיד  אינו'ד :)ה התם"ד, א"ח ע"ב מ"ב(ם "כ הרשב"משהנימוק ד, פה אחד הפוסקים תבו כלמזה הטעם כו .נא
, ]וכדמיירי התם[ 'התירו לכופו'ל "רק במי שחז א מהניל, 'ית בורוצ היא שונאתו ואינה'מאחר ש' י הגירושין"כלום ע

. 'אות ו', מ' סי(י "משכנ, )ה ואלו"אד, ב"ג ע"דף קנ, ז"י' סי(גדולת מרדכי , )ג"ב ע"דף כ ,ודעא ואונסמ(ש "מהרח :כ"דכ
) 'מ דף צ"ח ב"דו(א "רעק :כתבווכן [ .)'אות ט, ב"רס' סי( מח צדקצ ,)ד"י י"סוס(אהל שם , )ו"ול, ה"אות כ, א"מ' וסי

 רגשי מחמתאף אם לו , לגרשה אם הוא ממאןמ "מ', רה עליונאס'ו זינתה ברצון אשתושאף כד, מגדולי הפוסקים' ועוד י
נאסרה ' ידהר' אין לו שום צורך בה'דהגם ש :ט"כ מהי"זהו גד, ש"עי נפרש ממנהכבר ש עוד ז כל"אסור לכופו ע, 'נקמה'

  .]כשלא נאסרה עליו פ"כע[ ז"ולא נמצא שום פוסק החולק ע, ]ל"מטעם הנ' גטהמתן ' מעשה א לכופו על"ז א"עכ', עליו

 באמרו, 'רוצה לגרש את אשתו' שהיה בעלב :)ל"ה אולם נ"ד, ח"קפ' סי(ט "יונג עוהסק פמגם  ז יוצא ברור"עיוכ
דאם כפוהו לגרש הגט  וכתב ,'נהשלא יגרש עליו הויצשאביו ' תמחמאן לגרשה ימז "עכאלא ש, 'שאינו חפץ בה' :להדיא

, דמי שאינו מחויב לגרש, ..'אונס'שוב מקרי , מאיזה טעם שיהיה יהיה, מ לא רצה לגרש"כיון דמ': ל"מסביר בזהו, פסול
או מחמת שאינו רוצה לעבור על , לא שני לן בין אם אינו רוצה לגרש מחמת שחפץ בה באמת, אינו רוצה לגרש] גם[ו

ן דלא עביד אונס כמא, והם אנסוהו לגרש, ]'ליתן לה גט'כלומר שאינו חפץ [ מ אינו חפץ בגירושין"כיון דמ, רצון אביו
]. עליה' מרד'כל עוד שלא [' אינו רוצה בה'כשאף , פוסל הגט' נתינת הגט'הרי דעצם מיאונו לעשות מעשה  .ל"עכ ,..דמי

' מעושה'ד הפסוללעקור  שרצה לחדש איך 'אימרא'בה המתוקן' אחנוס'הגם ד ,דנן נתברר' קאהאן'לדאבונו של  ,בקיצור
  ...'נוסחא ג'איך  לחדש  ששה שבועות נוספים דוע מחדש ולייגעות עצמיצטרך ש, ועראנו משתתפים בצו ,ולא עלתה ביד

  .'בני אנוסה'אסור לדור עמה דהוי  הרי, כשהאשה אינו רוצה בבעלה ]:109:44 'קאהאן'[

זהו הסבת ד ):'הפרכה ד(ל "וכנ' פייגלשטאק'זו מ' טענה'דכבר דחינו ', קימחא טחינא' הוא טחן בזה :תגובתינו .נב
הלא המדובר , 'על כרחהות בששחי עם אשתו חיי אי'בעל בר מומדהכי דה, ד כלל"שאינו מן הענין דנ הענין לדבר אחר

י "ם עשמ ו אותם החוצהאו שכבר זרק[, ת בעליהןדירורוב רובן כבר עזבו , שאינן טובלות לנדתן 'מורדות' מנשים
טוען ) 'ח' סי, ג"כלל מ(ש "הראש המ) ג"אות כ(ו העבר כבר הבאנו במכתבינ, לכאן' אנוסה'כ מה ענין "וא, ]'מסירה'

  ..'תצרור אלמנות חיות כל ימיה, 'מי מכריחה לחיות עמוכי ד: ם"לעומת הרמב

ת "בעל שו, מקארלין פרידמאן ל'דוד' מהגאון הגדול ר )ח"ד ה"אישות פי, י"מכת ג"ח( 'פסקי הלכות'ב, אגב[
א להכריחה להבעל למי "דא :ן הטעםמ', מאיס עלי'לכוף על טענת שמתיר ) שם(ם "מיישב דברי הרמב, שאילת דוד
 ,ה זובעצ ם"להרמב ה לא היה ניחא ליה"דמשוומסביר  ,'יכולה להפרד מבעלה'דהלא : ש"מקושיית הרא ,ששנאוי לה

 ןאות ןילבעליהן לא היו מפרנס ותאם לא היו נזקקנמצא דו, לפרנס את עצמם ותהנשים יכול ומשום דבימי קדם לא הי
שכולן עושין  כבימינו אלהויכולה להפרד מבעלה אכן דכש ,ראשית :יסודותמדבריו שני  עשמנו. ש"והיו מתים ברעב עי

, ם"הרמב[הוי פשיטא להו לכולהו  מיהא דזה, ושנית. 'מאיס עלי'טענת  על 'לגרשאסור לכוף 'ם מודה ד"בגם הרמ, כן
 כלשהו 'היתר כפיה'שמש כל יכול אינו, מבעלה 'דוריפ'ב הי היות"ע 'מתעגנת'מה שעצם הדבר ד]: פסקי הלכות, ש"רא

  ].וזהו לימוד גדול, ..'עגונה' 'עגונה' חזור ושוב יםצועקקלים בימינו השלהיפך הגמור ממה וזהו , ללכ

אבל אם הבעל אומר שלא  ,זה אינו מצליח תמידש אאל ,להשכין השלוםים משתדל יןד יתבה ]:110:30 'קאהאן'[
  .כי מעולם לא ראיתי שמהלך זה הצליח, מדוע, מן הצד' הלכה'יש להטיל את ה, לוצן גט עד שתחזור אית

וכן דטרם שהאשה תחזיר לו מה שגזלה [, אסור לכוף הבעל לגרש' פ הלכה"שע :ממנו 'האודה' זהו :תגובתינו .נג
ולעומת , ..אינו מצליח' ה אחר ההלכההליכ'הד :שמפטפטאלא ', תביעת גט'ת על "ג אינו צריך לדון עמה בד"ממנו בעש

זאת אומרת .. 'מצליח'זה אכן  – 'לחץ פומבי'ו' בזיון' י"ע' הבעל לגרש ןפיוכ'ו 'מטילים את ההלכה מן הצד'כש :זה
' העברת פי ה'דרק  :בטוענו, המכרסם בתוכו עד לאין מרפא' רקבון'את ה בפומבי זה לא יכל להתאפק מלגלות' פוקר'ש

עד סוף ' ממזרים'ובניה משני ' אשת איש' המשאיר אותה 'גט פסול': הוא שתוצאותיה' הצלחה'לו לאותה ואוי , ..'מצליח
וכיון , רואה במו עיניוהוא מה שרק מדוע משום שפוקר זה אינו מאמין ', הצלחה'כ ובעיני זאת נחשבז "עכו .כל הדורות

  .שומו שמים על זאת, לכן לא איכפת לו בזה כלל ,'םממזרי'הם שבניה על ו', אשת איש'שהיא עדיין  האשה שאין ניכר על

כי  ,גמור 'שקר'הוא  ,'אינו מצליח תמיד'אלא ש ,משתדלים לשלוםדין שהבתי : הרי עצם דבריו, מלבד זאת .נד
אנו  .ד יכרעו להם"מדוע משום שהנשים יודעות שאם יתעקשו על גט אז הבי', באשמת הבתי דין לעולם אינו מצליח'

אנו אין לנו אלא דברי  פ"כעו .ז"השכין שלום בין זוג לאחר שנתפרדו זמדוגמא אחד היכן ש יביא לנו 'ןקאהא'רוצים ש
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 :)ב"ס' סי, ב"ח(ס "חת, )ט"ע' סי, א"ח(ש "מהרח, )'ל' סי, א"ח(יכין ובועז : ה"ה, הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים
וככה ניצולו במשך  ,עם בעלה שלום לעשותבלית ברירה תסכים  אז ,גט תקבל מבלישעבר זמן רב  האתראשה כשהד

אחוז  95%וכן היה עד לפני עשרים שנה ש, ורבבות ילדי ישראל מטמיון גשמי ורוחני ,הדורות אלפי בתי ישראל מחורבן
, אף אחוז אחד אינו חוזר, על כלל ישראל השתלטו וגי דיעות המורעלים הללוהאבל מעת ש .מן הפירודים חזרו ונתאחדו

 'וביחרה'כמותו שו הואמשום ש הואד ,לזה עיקר הסיבהמו יעינ תא יםצמעש ידכ ךות ,..אינו מצליחען שוא טוכ ה"ואח
  .מיום התוכחהאוי להם מיום הדין ו ,מחמת נגיעת פרנסתם ,קשות את לבן על גטי עשיית כל טצדקאות לה"ע ,את הכל

ולעשות הכל מה שהיא , כל להאשהלוותר ה :הוא'שלום בית 'הדרך ל :]בפיתויו מסביר 117:40 'פייגלשטאק'[
  ..'סיכוי לשלום'ככה יש רק ו, ..'ליתן לה גט': גם כולל, רוצית

 כאילו ,בעל מפח נפש עם תקוות שואגרום לול, להפוך את הקערה על פיה, גדול מזה' ליצנות'אין לך : תגובתינו .נה
ברור שעובר בזה על ו ',אין סומכין על הנס' א"שלו שכך התרחש פ הנאה הסיפורלמרות ו, ..'שלום'יגיע ל' מתן גט'י "שע

 דנן' פייגלשטאק'שייעצו להיפך הגמור מ, עצת גדולי ישראל מדורות הקודמים אחר אלאלילך ואנו אין לנו . 'יעצנו רעה'
ז "מלבד כ .ותסכים בלית ברירה לשלום ממרידתה ס תתנחם"יש סיכוי שסו ,י עיכוב גט"דדוקא ע): ב"הפרכה כ(ל "וכנ

כשהבעל אינו רוצה לילך שולל אחר  ,הנידון שלנו הואהרי מ "מ, ]ל"א וכנ"מה שז[אמת בדבריו ה יהאף אם לו הד ,פשוט
  .תיקו, )'הפרכה ה(ע וכמבואר לעיל "בו בזמן שזה פוסל הגט לכו, מהו ההיתר לרדופו על מתן גט, ותחבולותיו עצותיו

רק שני הצדדים , מי מהם שצודק, דון בסכסוך שבין איש לאשתואין לאנשים מבחוץ ל ]:121:20] 'פייגלשטאק'[
  .ד"לבי לבא 'מסרב' כשהבעל, האשה דבריד לשמוע "ובמקרים נדירים יכול הבי, ד"צריכין לבא לבי

 ,דברי האשה שלא בפני בעלה לשמוע היתר א"לא יצוייר בשוד) 'הפרכה ז(' כבר הוכחנו במכתב הא: תגובתינו .נו
 תעישמ י"ע, לחייב את הבעל לגרש ד"בילמעולם לא התירו הפוסקים כי  ,'ת"מסרב לבא לד'בשלום הבעל הרוצה אף כש
פשוט ממילא ו .הגברים מי שמותר לכופן לגרש נמצא ברשימת ינוא' סרבן'הרי ד ,ושלא בפני על בעלההאשה  טענות

): ט"יאות ( 'אתבנו במכתבינו הוכבר כ, לעלמא על סמך דברי האשה שלא בפניו' אשת איש'הוא להתיר  רדאיסור גמו
מבלי להזכיר , על הבעל' סירוב'לעשות יותר מלפרסם כתב  רשפא יא ,]'הכלה פ"ע' 'תימא[ 'ןברס' אוהשכ ג"דבכה

  .מ"ותל' ת"מסרב לד'שהוא  :רק', קבלת גט'ה הוא תכ דאסור להזכיר שתביע"וכש', אשתו'היא ' התובעת'ש

, ת"לבא לד' מסרבת'א יוה ,אשתו מחמת טענות שיש לו עליה 'הבעל רוצה לגרש'שכ :דלהיפך בגוונא ,אמנם[ .נז
ולהתיר , 'שלא בפניה דברי הבעל שמיעת' פ"ע' מורדת'דיכולים לדונה כ ,הפוסקים רוב מנין ובנין של כתבו אכן ג"בכה

) 'ה –' ב' סי(ושם , )'א' סי(אבן השוהם , )ח"ו סקי"כ' מ סי"חו(ג "כנה' עי .אף בלי שמוע טענותיהעליה לו לישא אחרת 
, תניינא(י "נודב, )ו"ע' סי, י קמא"בנודב(י הלוי "מהר :כ"וכ ,ועוד לההיתר 'סמיכת חכמים'בעל : הצטרפות גדולי הדור

, ]אין זה מעכב על התירו לישא אחרת' ת"נפרץ להיות מסרב לד'מדגיש להדיא דאף שש[) ח"צ' סי(ספר יהושע , )ב"ק' סי
' מקורות'יין המון וצעם וכדי שלא לטרוח על הקורא  )..ב"נ' ו ליקוטים סי"וח. ז"ס' סי, ב"וח. 'א' סי, א"ח(חתם סופר 

סרבנותה 'ישא אחרת על סמך הבעל ללמתירים ה) ה מקומות"בר(ו פוסקים "קכיש פ "דלכה: די לסכם, נוספים להיתר
  .'רוב מנין ובנין'ל כ"דלהלכה קימ ל"ואצ ופשוט, אוסרים' י רק לעומת', ת"לד

, )ט"סק', א' סי(מ "ד, )ו"צ' סי(ל "כ מהרי"כמש ,בזה 'ספק'בכל  יש להקלל ד"קימ' היתר נישואין'בהנוגע לד ,ובפרט
' סי, ב"וח. 'וד', ג' סי, א"ח(ס "חת, )ו"קמ' סי, ד תניינא"יו(י "בדנו, )א"סקכ', א' סי(ש "ב, )ד"ב וי"סקי, ט"קי' סי(ז "טו
לעומת מיעוטא דמיעוטא , ג דשתי נשים"א בכל ספק בחדרלל שיש לילך לקו"ט פוסקים דס"יש ס: ולסכם).. 'א

כבר  ,]'וואמענס רייטס'ונגד [ נגד הנשים] ז"בלע 'דיסקרימינעישן[ו "ח' עוולה'זאת כ חשבואותם שילו .בזה המחמירים
שלבם חלוק על מי ' אפיקורסים'ם ע אין לנו עסק כי ,אין דברינו נפנים אליהםש): 'וב', א: אותיות( 'אכתבנו במכתב ה

  ].ב"וד, ל"והבא לטמאות פותחין לו רח', חפשית'הוא ' בחירה'הוידוע ש ,ה ותורתו"הקב

, שה שלא כהלכהשאדם זה ע יאדוב אנו יודעים אז ,על הבעל' סירוב'ד מוציאין "ביכש ]:122:00 'פייגלשטאק'[
אי ובוד, ד יוכלו לשמוע טענותיו"כדי שבי, ד"צריך לעשות תשובה ולבא לביהוא , ]'טאלערעיט'[ואסור לנו לסובלו 

  ..הם יפסקו נגדה, ג שלא כדין"ואם יראו שאשה הלכה בעש, לשום צד' נגיעה'להם  אין כי, טענותיו בכובד ראשלישמעו 
וליכא , המר שלנגד עינינו 'מציאות'הב כלל אחיזה כלשהו שום אין להםו, גמור' שקר'ו הם כל דברי: תגובתינו. נח

וכאילו שהם יפסקו נגדה , 'שבים בכובד ראש עם טענות הבעלמתח'ד "כאילו שבי ,אף קורטוב של אמת בהצהרה זו
: ]'יושר'וכ' דין'כ[פסקו להאשה ד "הביהיכן ש, אנו תובעים ממנו שיביא לנו נידון אחד. ג שלא כדין"כשגזלה ממנו בעש

  .כזה' פסק'שיביא לנו ' סבלנות'אנו ממתינים ב ,]ולישא אחרת[ גט יכול לעכב ממנה ,לבעלה 'גזילה'שטרם שמחזרת ה

אנו  ,גמור' שקר'כ "הוא ג, 'שהבעל עשה שלא כהלכה יאדוביודעים אנו ', על הבעל' סירוב'דאם יצא : א"גם מש .נט
 .'שלא כדין' נגד הגברים הם' סירובים'מה %95ד: ממש 'שים בכל יוםמע'בבירור מדוע לנו יש קובעים באחריות מלא מה

וזהו הסיבה על ריבוי הגיטין בעשרים שנים , ולהאדירה' נעסביז'להרבות הגיטין כדי להגדיל ה' אגענדע'כי יש להם 
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