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:[` oniq]ÍÂ˙Ó Ì˙�Â˙Á ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘˘ ‰¯È„‰ ˙·ÊÂÚ ‰˘‡‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̇ È· ÌÂÏ˘· ÏÈ‚¯ ÍÂÒÎÒ יא ד�

:[a oniq]‡· ‡Â‰Â , ÂÈÏÚ ¯ÂÒÓ˙˘ ÏÚ·‰  ÏÚ  ̇ ÓÈÈ‡Ó ‰˘‡‰
. . . . . . . ‰˘‡‰ ÌÚ  ̄˘˜ ‰˘ÂÚÂ ,Â·¯ ˙ˆÚ  Ù" Ú ‡˜È¯ÚÓ‡Ï יא ד�

:[b  oniq]„"È·· ÂÓˆÚ ‡ÈˆÓÓ ÏÚ·‰Â , Ï˘Î�  ̇ È· ÌÂÏ˘Ï ÍÂÂÈ˙‰
. . . . . . . . . .  ̇ " „· ÔÂ„ÏÓ ˙�‡ÓÓ ‰˘‡‰Â ,‰�ÓÊ‰ ÈÏ· ÔÈ„Ï יב ד� 

:[c oniq] ̇ ÂÎÓ· ÌÈÓÈÈ‡Ó ‰ÈÁÂÏ˘Â ‰˘‡‰˘ ·ÂÏÚÏÓ  ̇ È�·¯‰  ·˙ÎÓ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̇ " „· ÔÂ„ÏÓ ÔÂ‡ÈÓ  ÍÂ˙ יב ד� 

:[d oniq]Ì‰Â " Ë‚ ˙ÈÈÙÎ" Ï ˙Â�·¯‰ Ïˆ‡ ‰ÚÈ·˙  ̇ Ò�ÎÓ ‰˘‡‰
 ÚÒÚ¯„‡Ï ‰�ÙÂÓ ÏÚ·‰ Ì˘ ÏÚ  ‰�ÓÊ‰ ÌÈ‡ÈˆÂÓ,USAÔ·ÂÓÎ˘ ‰Ó

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡  ÁÏ˘� ‡Ï יג ד�

:[e oniq]‰ÏÚ·˘ „Â„˘‡ ·ÂË‰Â ¯˘È‰ „" È·Ï ‰ÚÈ·˙  ̇ Ò�ÎÓ ‰˘‡‰
 ÚÂÙÂÎÏ  „"ÒÙÂ ‰�ÓÊ‰ ÌÈ‡ÈˆÂÓ Ì‰Â , È"‡Ï ¯ÂÊÁÈ˘  ̇ Ú·Â˙Â ‰˙Â‡ ·Ê

ÏÚ·‰Ï ÁÏ˘� ‡Ï Ê"‚˘ ‰Ó , Ë‚ ‰Ï ÁÂÏ˘Ï :‰¯È¯·‰ ÌÚ ,È" ‡Ï ·Â˘Ï
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÂÚÓ Â„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ יד ד� 

:[f ' iq] ̄˘È‰ „"È· Ï˘ „"ÒÙ‰ÏÂ ‰�ÓÊ‰Ï Û¯ËˆÓ  ıÈÏ¯˜ „" È·
ÁÏ˘� ‡Ï ‰Ê Ì‚˘ ‰Ó ,¯Â„‰  ÈÏÂ„‚  È�˜ÊÓ ˙ÂÓÈ˙Á  ÛÂ¯Èˆ· ,·ÂË‰Â

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÏÂÚÓ Â„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ÏÚ·‰Ï טז ד� 

:[ g oniq]. . . . . . . . . . ‰Ï·˜  ÁÈÏ˘ ÌÈ�ÓÓ  ıÈÏ¯˜ „" È· כח ד� 

:[i  h oniq]‰�ÙÂÓ ÏÚ·‰ Ì˘ ÏÚ ‰È�˘ ‰�ÓÊ‰ ÌÈ‡ÈˆÂÓ  ̇ Â�·¯‰
ÚÒÚ¯„‡ÏUSA. Â„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ÂÏ ÁÏ˘� ‡Ï Ô·ÂÓÎ˘ ‰Ó כט ד� 

:[ ci- ̀i oniq]ÍÓÒ ÏÚ ‰˘‡‰Ï "˙Â�È‚Ú ¯Â˘È‡" ÌÈ˜È�ÚÓ ˙Â�·¯‰
. . ÏÚ·‰ ÏÚ ‰ÈÙÎ Ô‚¯‡Ï ‚"·Ï¯Ï ÌÈ�ÂÙÂ ‰˙˘˜·Â כט ‰ˆ‰¯˙‰  ד� 

:[eh 'iq]‰�ÙÂÓ ÏÚ·‰ Ì˘ ÏÚ ˙È˘ÈÏ˘ ‰�ÓÊ‰ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ˙Â�·¯‰
ÚÒÚ¯„‡ÏUSA‡Ï  Ô·ÂÓÎ˘ ‰Ó ,.."ÌÂÈ· Â·"Ï  ÔÂÈ„‰ ÌÂÈ ÌÈÚ·Â˜Â

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ÂÏ ÁÏ˘� ל ד� 

:[fh oniq]:·Â¯‰  ̇ Ú„ Ù"Ú˘ ,[ÍÁÂ‚Ó] „"ÒÙ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ˙Â�·¯‰
"Ô·¯Ò" Ï"Â‰ Ì‚Â , ̇ Ó‡‰ ÔÎ˘ ¯¯·˙� ‡Ï˘ Û‡ ,¯ÂÓ‚ "„¯ÂÓ" ÏÚ·‰

Ó ‡ÏÈÓÓÂ ,[...ÂÏ ÂÁÏ˘ ‡Ï˘] Ì‰È˙Â�ÓÊ‰ ÏÚ ·È˘‰ ‡Ï„ÓÂÙÂÎÏ  ̄˙Â
‰"Ï„ : ËÂÚÈÓ‰  ̇ Ú„Î "¯ÈÓÁ‰Ï" :ÌÈËÈÏÁÓ ‰˘ÚÓÏ˘ ‡Ï‡ ,ÔÈËÂ˘·
‰ÈÙÎ‰ Â˘ÚÈ ÔÎ ÏÚ , ‡Â‰ ÔÎ ÔÎ‡˘  ÔÈÈ„Ú ¯¯·˙� ‡Ï È¯‰„ "„¯ÂÓ"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰¯È¯· „"Ú  ̃ ל ¯ ד� 

:[gi fi oniq]Ì‰Â "‰˙Â�Â‚ÈÚÏ ÔÂ¯˙Ù" ˙Â�·¯‰Ó  ̇ ˘˜·Ó ‰˘‡‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̄ ·„‰ ¯‰ÓÏ ‚"·Ï¯Ó  ÌÈ˘˜·Óלה ד� 

:[hi ' iq] È"‡Ï  ·Â˘Ï ÂÙÂÎÏ ÌÂ˜Ó·„ ,‰¯È¯·‰  ÔÙÂ‡ ‰�˘Ó  ̇ Â�·¯‰
. . . . . . . . . Ë‚ Ô˙È Â‡ ,‚"·Ï¯ È�ÙÏ ÔÂ„Ï Â˙Â‡ ÂÙÂÎÈ ,ÔÈ„Ï לו ד� 

:[ k oniq] ̄ È˙‰Ï  ÂÚÈÈÒÈ˘ ÌÚ  È·È„�Ï  ·˙ÎÓ ‡ÈˆÂÓ ı¯‡ÂÂ˘ ·¯‰
. . . . . . . . . .  ̄ Â„‰ ÈÏÂ„‚ È�˜Ê ˙ÓÈ˙Á ‰ÊÏ  Û¯ˆ�Â , ‰�Â‚Ú‰ לח ד�

:[dk-`k oniq]ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÂËÈ·" ˙„Â˜Ù ÌÈ‡ÈˆÂÓ  ̇ Â�·¯‰
. . . . . . ÏÚ·‰ ÏÚ "‰‡·‰ Âˆ"Â " ̄Ò‡Ó Âˆ"Â "ÌÈÈ¯ÏÂÒ�Â˜ לט ד�

:[ek oniq]Ï·ÂÓ ÏÚ·‰Â ÌÈÈ¯ÊÎ‡  ̇ ÂÓÂÏ‰ÓÂ  ̇ Â‡Î‰· Úˆ·˙Ó ‰ÈÙÎ‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÈÏÂÁ‰  ̇ È·Ï מא ד�

:[fk oniq]ÔÈ·Â‚Â ,Â˙¯È„  Û˙Â˘ ÌÚ  „ÁÈ· Â�È�È„  ̇ È·Ï ‡· ÏÚ·‰
. . . . Ë‚‰  ̇ Â�ÏÒÙ  ÏÚ "‰Ê¯Î‰" ‡ˆÂÈÂ ,ÏÚ·‰ ¯ÂÚ¯ÚÂ , ̇ Â„Ú מא ד�

:[gk ' iq]‰ÏÚ˘  ‰ÈÙÎ‰  ̇ ‡ˆÂ‰· ÂÙ˙˙˘È˘  ̇ Â�·¯‰Ï ˙È�ÂÙ  ‰˘‡‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̄ ÏÂ„ ÛÏ‡ ÌÈ˘ÓÁÏמה ד�

:[hk 'iq]ÔÙÂ‡ ÏÚ  ̇ Â„Ú  ̇ ÈÈ·‚ Ì‰Ï  ÁÏ˘È˘ ‚" ·Ï¯Ï  ‰�ÂÙ ˙Â�·¯‰
. . . . . . . . . . Ë‚‰  ̇ Â¯˘Î ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ì‚Â ‰ÈÙÎ‰  ÚÂˆÈ·מה ד�

:[l oniq]· ÔÙÂ‡ ÏÚ ‚" ·Ï¯  „"È·Ó  Ë¯ÂÙÓ  ̇ Â„Ú  ̇ ÈÈ·‚ ̇ ÚÈˆ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ÈÙÎ‰ מו ד� 

:[ ̀l oniq]ÂÚÈˆ‰ ÌÈ˘�‡˘ ÍÈ‡ ‚"·Ï¯ „"È·Ó  ÛÒÂ� ˙Â„Ú  ̇ ÈÈ·‚
. . . . .  ̄ ·„·  Ô‡ÈÓ ‡Â‰Â  ̇ È· ÌÂÏ˘Ï Â‡ „" È·Ï ‡·Ï  ÏÚ·‰Ï מז ד� 

:[al oniq]‰ÈÙÎ‰ ¯È˘Î‰Ï  ÌÈÏ·‰Â  ̇ Â¯Â· ‡ÏÓ  ÒÏÙ ·¯Ó ·˙ÎÓ
. . . . ÌÈÒ‚ ÌÈ¯˜˘·  Ì‚ ‰‚ÂÙÒ‰  ‰¯È¯· ‡Ï· ‰˘Ú�˘  ̇ Â¯ÓÏ מט ד�

:[bl oniq] ̇ ˘˜·Ï ‰ÈÙÎ‰ ÏÚ ¯˘Î‰ Ô˙ÈÏÓ ÌÈËÓ˙˘Ó ‚"·Ï¯ „" È·
:"·Â¯‰ ˙Ú„"  Ù" Ú Â˜ÒÙ˘ "Ì‰È¯·„ ÈÙÏ"˘ ÌÈ·˙ÂÎ ˜¯Â ,˙Â�·¯‰
 È¯‰ ,˙‡Ê  ̄ ¯·Ï ÈÏ·Ó Û‡ „¯ÂÓ ‡Â‰˘ ÏÚ·‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÈ„Î ‰˘Ú� ‰ÈÙÎ‰ נג ד�

:[dl- cl oniq]Ì‰Â Ë‚‰ ÏÚ ¯Â˘È‡  ̇ Â�·¯‰Ó  ̇ ˘˜·Ó ‰˘‡‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰�Â‚Ú ‡È‰ ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ·È˘Ó נד ד� 

:[el oniq]‰�ÙÂÓ ÏÚ·‰ Ì˘ ÏÚ ˙ÈÚÈ·¯ ‰�ÓÊ‰ ÌÈ‡ÈˆÂÓ  ̇ Â�·¯‰
 ÚÒÚ¯„‡Ï,USA ̇ Ú˘Ó Ù"ÎÚ ÂÏ˘  ÚÒÚ¯„‡  ÚÂ„È ‰È‰ ¯·Î˘  ̇ Â¯ÓÏ

. . . . . . . Â„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ÂÏ ÁÏ˘� ‡Ï Ô·ÂÓÎ˘ ‰Ó ,‰ÈÙÎ‰נה ד�

:[cn-fl oniq] ̄ "ÂÓ„‡‰ ÌÈÙ„Â¯ Ì‰ ,˙Â�·¯‰Ó ‰˘‡‰  ̇ ˘˜·Ï
‰‡ÈˆÈ ·ÂÎÈÚ Âˆ" Â„‚� ÌÈ‡ÈˆÂÓÂ ,˙Â„ÚÏ Ì‰È�ÙÏ ·ˆÈÈ˙È˘ ·ÂÏÚÏÓ
 ̄"ÂÓ„‡‰ ¯ÒÂÓ  ÛÂÒ·ÏÂ "‰‡·‰ Âˆ"Â "¯ˆÚÓ  ̇ „Â˜Ù" Ì‚Â "ı¯‡‰Ó

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÓÒÂ¯‚ ·¯ Í¯„ Â˙Â„Úנה ד�

:[dn oniq]ÌÈ·È˘Ó Ì‰Â , Ë‚‰ ÏÚ ¯Â˘È‡  ̇ Â�·¯‰Ó  ̇ ˘˜·Ó ‰˘‡‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . "ÔÈ˘Â¯È‚ ÈÎÈÏ‰˙·"  ̇ „ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú˘ נז ד� 

:[fn-en oniq]Ì‰Â Ë‚‰ ÏÚ  ̄ Â˘È‡ ˙Â�·¯‰Ó  Ú·Â˙  ı¯Â˘ „"ÂÚ‰
. . Ë‚‰  ̇ Â¯˘Î ÏÚ È˙ÎÏ‰  ̄ Â¯È· ÂÏ ˘È Ô�‡˘ ·¯‰˘ ÌÈ·È˘Ó נח ד� 

:[gn oniq]ÌÈÈÂ„· ÌÈ˙Â‡ÈˆÓ Ù"Ú  Ë‚‰ ¯È˘Î‰Ï Ô�‡˘  ̇ ·Â˘˙
·¯‰˘ ¯˜˘ÓÂ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰  È¯·„ ÛÂÈÊ ÍÂ˙Â  ̇ Â¯Â·Â Ï·‰ È¯·„·Â ÌÈÈ¯˜˘Â
Ì‚Â ,Â�Âˆ¯Î  ÛÈÏÁ‰˘ ‰Ó ÌÈ‡�˙  Ù" Ú ¯˙È‰‰Ï ÌÈÎÒ‰ ÍÂ·�¯Ë˘

. . . ÌÁÂ¯È  Â�È·¯ ÔÂ˘Ï· ‚ÂÏÈ„Â ÛÂÈÊ Ù"Ú  ÌÈÎÒÓ  ËÒÈÏ·ÓÈˆ נח ד� 

:[hn oniq]ÌÈ˘È‚„ÓÂ ,¯˙È‰‰Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ ËÒÈÏ·ÓÈˆÂ Ô‰Î ·¯
. . .  ̇ È„¯Á‰ ‰„Ú  „"·‡¯ ÍÂ·�¯Ë˘ ·¯‰ ÍÓÒ ÏÚ ÔÎ ÌÈ˘ÂÚ˘ ע ד� 

:[p oniq]„"È·Ó ‚Ë�ËÂ‚ ·¯Â ,ÒÊÂÓ ÛÒÂÈ ¯ÂÁ·‰ ÌÚ ‰Ò¯‡˙� ‰˘‡‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÂ˘‡¯ ÌÚÙ· Â�ÓÚ ¯˘˜˙Ó  ıÈÏ¯˜ עא ד� 
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:[ ̀p oniq]:Â�È�È„  ̇ È· È�ÈÈ„Ï Â˙Â„Ú ¯ÒÂÓ ·ÂÏÚÏÓ ¯"ÂÓ„‡‰
‡Â‰Â ,ÌÂÏ˘‰ È¯ÈÙÓÓÂ ¯Ò‡ÓÓ ËÏÓ‰Ï È„Î Â˙ˆÚ· Ô‡ÎÏ ‡·  ÏÚ·‰˘

. . .  ̇ " „· ‰ÓÚ ÔÂ„Ï ÔÎÂÓ ‰È‰ Ì‚Â ,ÔÓÊ‰ ÏÎ ÌÂÏ˘· עא ¯ˆ‰ ד� 

:[ap oniq]‡¯Â� ‰ˆ¯ÈÙ ÚÂ�ÓÏ ‰‡¯˙‰" ÌÈ‡ÈˆÂÓ Â�È�È„  ̇ È·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "˘È‡ ˙˘‡„ ÔÈ‡Â˘È�„ עא ד� 

:[ bp oniq]‰ÈÙÎ‰ ÌÂÈÓ˘ , ‰˘‡‰Ï " ‰È�Ù ˙„ÂÚ˙" ‡ÈˆÂÓ ÂË�ÈÙ ·¯
. . . . . . . . . . . . . . . .  ̆ È‡ ÌÂ˘Ï ÔÈÈ„Ú ‰˙‡˘È� ‡Ï ÍÏÈ‡Â עג ד� 

 cp oniq]:[‚Ë�Ë‚ ·¯Ï ‡" ËÈÏ˘ ¯Ú‚¯‡Ê Ê" Ó¯  ÔÂ‡‚‰Ó ‰·Â˘˙
 ÒÏÙ ·¯ Ï˘ Â˙·Â‚˙Â , Ë‚‰ Ï˘  ËÏÁÂÓ‰ ˙Â�ÏÒÙ  ÏÚ ıÈÏ¯˜ „" È·Ó

. . . . . . ÂÈ¯·„ ÈÂÁÈ„· Ê"Ó¯‚‰  ̇ ·Â˘˙Â , ̇ Â¯Â·Â ¯˜˘ È¯·„· עג ד� 

:[dp oniq]Â¯¯ÂÚÏ ·"· „"·‡ ‡„�‡Ï ‰„Â‰È ‰˘Ó ·¯‰Ï Â�È·˙ÎÓ
. . . . . . . . . . . . . . . Â˙ÂÈ¯Á‡ ÏÚ  ÏËÂÓ‰  Ë‚‰  ̇ Â�ÏÒÙ  ÏÚ פד ד� 

:[ ep oniq] ̇ ‡ˆÏ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÏÚ  ıÈÏ¯˜ „"È·Ó ‚Ë�Ë‚ ·¯‰Ï Â�È·˙ÎÓ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë‚‰  ̇ Â�ÏÒÙ·  ̇ Â¯È¯··Â  ÈÂÏ‚·פה ד� 

:[fp  oniq]Ì¯Ë  ‰¯È„‰ ‰·ÊÚ ‰˘‡‰˘ ·ÂÏÚÏÓ ¯"ÂÓ„‡‰Ó ·˙ÎÓ
‰È‰˘Â ,ÌÈÚÈ¯ÙÓ ÂÈ‰˘ ‡Ï‡ ÌÂÏ˘·  ‰ˆ¯ ‡Â‰˘Â ,Ô‡ÎÏ ‡·  ÏÚ·‰˘
„ÚÂÓ „ÂÚ·  ÔÈ‡Â˘È�‰ ·ÎÚÏ ÌÈ�·¯‰Ï ‰˜ÚÊÂ , ̇ "„Ï ÍÏÈÏ ÔÎÂÓ

. . . . . . . . . . . . . "¯˜Ù‰ Â�È‡ ˘È‡  ̇ ˘‡ ¯ÂÒÈ‡"„ :Â˜Ó�· פו ד� 

:[ gp oniq]Â˙ÂÈ¯Á‡·Â  Ë‚‰ ˙Â�ÏÒÙ· ÈÂ„�‡Ï ·Â„  ‚"‰¯‰Ï Â�È·˙ÎÓ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰Ê· ÏÂÚÙÏ ÏÂ„‚‰ פו ד� 

:[hp oniq]·ÎÚÏÂ  Ë‚‰ ˙Â�ÏÒÙ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙Â�·¯‰Ï ÏÚ·‰ ·˙ÎÓ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̄ ÂÒ‡‰ ÔÈ‡Â˘È�‰ פז ד�

:[q oniq]·ÂË‰Â ¯˘È‰ „"È·Ó ¯ÂÒ‡‰ ÔÈ‡Â˘È�‰ ÏÚ "‰ÚÈ�Ó Âˆ"
. . ÌÈ�·¯ „ÂÚÂ  ̄ �Ê‡ÂÂ ·¯  „"È·Â  ıÈÏ¯˜ „"È· ÛÂ¯Èˆ· „Â„˘‡ פח ד� 

:[ ̀q oniq] È¯·„ ˘ÈÁÎ‰Ï  ̄ ÏÈÓ ÍÏÈÓÓ ÌÈÈÁ  ıÚ „"È·· ˙Â„Ú  ̇ ÈÈ·‚
ÂÏÈ‡ÎÂ ,„" È·‰ Ì˘·  ÏÚ·‰Ï ¯·È„˘ ÂÏˆ‡ „ÈÚ‰˘ ÂÏÈ‡Î  ‚"·Ï¯

. . . Â‰ÂÎÈ˘ Â· ‰¯˙‰˘ ÂÏÈ‡ÎÂ ,˙È· ÌÂÏ˘Ï ‰Úˆ‰Ï Ô‡ÈÓ˘ פט ד� 

:[aq oniq]ÔÈ· ˜ÒÚ Ô‡ÎÏ ÏÚ·‰ ‡·˘ ¯Á‡Ï˘ ˜ÈÏ‚Ó  ̇ Â„Ú ˙ÈÈ·‚
 ̄ Â‡Ï„ :˙Â�·¯‰Ó  ı¯Â˘ „"ÂÚ‰Ó ‰˘˜· ·˙ÎÓÂ .˙È· ÌÂÏ˘Ï ‚ÂÊ‰

ÏÚ ˙ÂÙÒÂ�  ̇ ÂÓÈ˙Á  Û¯ˆÏ ÂÏ„˙˘È Ë‚‰ ˙Â�ÏÒÙ ÏÚ ‰˘Ú�˘ ˘Ú¯‰
. . . . . . .  ̄ ˙È‰Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ ‚"·Ï¯ 'ÓÂ Ô‰Î ·¯Â ,Ë‚‰ ˙Â¯˘Î צ ד� 

:[bq oniq]ÌÂÏ˘· ‰ˆ¯˘ ÍÈ‡ ,ÏÚ·‰Ó  ÌÈÈÁ  ıÚ „"È·· ˙Â„Ú  ̇ ÈÈ·‚
. . . . . . . . . . . „"È·· ‰ÓÚ ÔÂ„Ï ‰ÏÁ˙Ó ÔÎÂÓ ‰È‰˘Â ,˙È· צא ד�

:[ cq oniq]ÏÚ·‰˘  ÏÚ·‰  ̇ ¯È„  Û˙Â˘Ó ÌÈÈÁ  ıÚ „" È··  ̇ Â„Ú ˙ÈÈ·‚
. . . . . ‰·È˙Î‰Â ‰ÈÙÎ‰ ÚˆÓ‡· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ  Ë‚‰  ̇ ‡ ÏËÈ· צב ד� 

:[dq oniq]ÔÂ„Ï ÔÎÂÓ˘ ,„Â„˘‡ ·ÂË‰Â ¯˘È‰ „"È·Ï ÏÚ·‰Ó ·˙ÎÓ
"‰¯ÂÓÁ ‰‡¯˙‰"Â .ÂÏ˘ ¯¯Â· ÏÚ  ÚÈ·ˆÓÂ ," ̇ Â¯¯Â·"  Ì‚ Â˙˘‡  ÌÚ

. . . . ‡˘�‰Ï  Â·È‰¯È ‡Ï˘  ÒÊÂÓ  ÛÒÂÈÏÂ ‰˘‡‰Ï Â�È�È„  ̇ È·Ó צג ד�

:[eq oniq]„Â„˘‡  ·ÂË‰Â ¯˘È‰ „"È·Ó  ÒÂ¯‚ ·¯‰Ó ˘‡Â� ·˙ÎÓ
ÂÈ·‡ Ïˆ‡ ÏÂÚÙÈ˘ ¯Ú‚‡‰ Ï‡¯˘È  ·¯‰Ï ÔÈ‡Â˘È�‰ Ì¯Ë ÔÂ¯Á‡‰ ÏÈÏ·
ÔÈ‡Â˘È�‰ .ÔÈ‡Â˘È�‰ ÍÂ¯ÚÏÓ ‡"· ÏÚ  ·ÎÚÏ ÈÒ�‡Ó  ıÈ�ÊÈÂÂÓ ¯"ÂÓ„‡
 ̇ ÂÁÓÏ ‡"ÂÊÁ ÏÏÂÎ· ÌÈÒ�Î˙Ó Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Â Â˙¯ÁÓÏ  Úˆ·˙Ó  ̄ ÂÒ‡‰

. . . . . ÌÏÂ‡‰ È�ÙÏ ¯˙‡ ÏÚ ÌÈÁÂÓ ‰¯Â˙ È�·Â ,‰ˆ¯ÈÙ‰  ÏÚ צד ד� 

:[fq oniq] ̄ ÂÁ·‰Â ‰˘‡‰ „‚� Â�È�È„ ˙È·Ó "‰‡ÁÓ ÊÂ¯Î"  ‡ˆÂÈ
. . . . . . . ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰È�·Â Ê"ÓÊ ˘Â¯ÙÏ ÌÈ·ÈÈÁ˘ :ÌÈÙ‡Â�‰צה ד� 

 gq oniq]:[ hq-. . .  ̃ È˙‰ ÏÚ "ÔÂÈÒÁ Âˆ" ‡ÈˆÂÓ ˙Â�·¯‰צה ד� 

:[r oniq]ÌÈ·˙ÂÎÂ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó„ ,ÍÂ·�¯Ë˘ ·¯Ó " ‰˘ÁÎ‰ ·˙ÎÓ"
. . . . . ÌÏÂÚÓ ‰¯È˘Î‰ ‡Ï„ ¯˜˘ ‡Â‰ Ë‚‰ ¯È˘Î‰˘  ÂÓ˘· צו ד� 

:[ ̀neiql]. . . ÌÈ�Â¯Á‡‰ Ô�‡˘Ó ÌÈÙÂÈÊÂ Ï·‰ È¯·„ ÏÂËÈ· צו ד� 

:[ zivnze mekiq],ÌÈÓÚË ‰�Ó˘  ÁÎÓ Ú"ÂÎÏ ÏÂÒÙ „"�· Ë‚‰„
‡Ï‡ " ‰ÎÏ‰· ˙˜ÂÏÁÓ" Ô‡Î ÔÈ‡Â ,ˆ"ÚÙ·  È‡„Î Ì‰Ó ‡" Î˘ ‰Ó
: ̃ "‰Â˙ ˙¯ÈÊ‚·  ÌÈ¯ÙÂÎ ÌÈ¯È˙Ó‰˘ ,"˙ÂÚÈ„Â ˙Â�ÂÓ‡· ˙˜ÂÏÁÓ"
 ̄˜˘Ï ÌÈ·È‰¯Ó˘ ‡Ó¯‚ ÔÈ„Â ,ÏÚ·‰ ÔÂˆ¯·  ÈÂÏ˙ Ë‚‰  ̇ Â¯˘Î˘
ÔÓÊ ÏÎÂ ,ÂÊ ‰ÎÏ‰· ˙Â¯Â·Â Ï·‰ È¯·„  ËÙËÙÏÂ ‡„·ÂÚ‰ ¯Â‡È˙·
Ï‰˜‰  ̇ ‡ËÁ"Î ÌÈÓ˘· ˙‡Ê ·˘Á� ,Ì„È¯Ù‰ÏÓ ÂÚ�ÓÈ ÌÈ‚È‰�Ó‰˘

. . . . . . . ÂÏÂÎ Ï‰˜‰ ˙ÂÈ�Ú¯Ù·  ‡"Î ‰¯ÙÎ ‰Ï ÔÈ‡˘ , ÂÏÂÎ צז ד� 

:[ ̀r  oniq]‰ÏÚ·Ï ¯ÂÒ‡˘Â "‰ÊÓÂ ‰ÊÓ ‡ˆ˙" ÔÈ„· ÛÈ˜Ó  ̄ Â‡È·
,‰˘¯‚Ï ÈÏ·Ó ˙¯Á‡ ‡˘ÈÏ ÂÏ ¯˙ÂÓÂ , È�˘‰ ÌÚ ‰„ÂÚ· Ë‚ ‰Ï Ô˙ÈÏ
ÏÚ  ‰ÏÚ· ‰�˘¯‚È  Î" Á‡Â È�˘‰ ÔÓ Ì„Â˜  ̇ ‡ˆÏ ˜¯ ‰�˜˙ ‰Ï ÔÈ‡Â

. . . .  È˘ÈÏ˘Ï ‡˘�ÈÏ ˙¯˙ÂÓ Ê‡Â ,È�˘‰Ï  ̄ ÂÊÁ˙ ‡Ï˘ :È‡�˙ צט ד�

����� ������ ����	�

. . . . .  Ú" ÂÎÏ Ë‚‰ ÏÒÂÙ‰ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÈÙÎ ‡Â‰  ̄Ò‡Ó א הערה יא ד� 

. . . . .  Ú" ÂÎÏ Ë‚‰ ÏÒÂÙ‰ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÈÙÎ ‡Â‰ "‰‡ÈˆÈ ·ÂÎÈÚ" יא ד�

טז  הערה כו וד�  ב, הערה

ÌÂ˜Ó· ¯Â„Ï ÏÚ·‰ ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ‰˘‡‰ ˙·ÈÈÁ ‰ËË˜ ÌÈÏÈ‚¯Ó  ̆ È˘Î
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̄ Á‡ מבט ד"ה יב  ד� 

,ÔÈ„Ï ‰�ÓÓ  Ú·˙� Î" Á‡Â ‰˘‡‰ ˙ËË˜ ˙ÓÁÓ ‡" ̃ ÓÏ ÍÏ‰˘ ÏÚ·
. . . . ÏÚ·‰ ÌÂ˜Ó· ÔÂ„Ï ˙ÎÏÏ ˙·ÈÈÁ  ‰˘‡‰„ :ÌÈ„ÂÓ  Ú"ÂÎ יז ד� 

. . . ÏÚ·‰ ‡ˆÓ�˘ ¯ÈÚÏ ‰¯˜Ó· ‰˙‡· ‡È‰˘Î Î"˘ÎÂ א אות כ ד� 

. . . . . ‰¯ÈÚÏ ÍÏÈÏÓ  Ò�Â‡Ó ·ÎÂÚÓ ÏÚ·‰˘Î Î"˘ÎÂ ב אות  כא ד� 

ÌÂ˜ÓÏ ÍÏÈÏ ÂÁÈ¯Î‰˘ ‰Ó Ò�Â‡‰  ÂÈÏÚ ‰Ó¯‚ ‡È‰˘Î  Î"˘ÎÂ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̄ Á‡פד וד�  ג, אות כא ומהד�  ד "ה

 ̄ ·„· ˙ÂÚË" ¯„‚·  ‡Â‰ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ˜ÒÂÙ È¯·„ „Â‚È�· ‡Â‰˘ ‰‡¯Â‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "‰�˘Óה הערה  יח ד� 

 ÈÎ ,‰¯ÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÔÈÈÂÏ˙ Ì�È‡ [˘„ÂÁ‰  ̆ Â„È˜  ̇ ÏÂÊ] ‰¯Â˙‰ È�È„
‰¯ÂÓ‰Â , ÍÙÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‰ ‰¯ÂÈ Ì‡ Û‡ ÌÙ˜Â˙· Â¯‡˘È ¯˙ÂÓ‰Â  ̄ ÂÒ‡‰

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â˙‡¯Â‰Ó ¯ÂÊÁÏ ·ÈÂÁÓה הערה  יח ד� 

ÂÈ¯·„Î ‰ÎÏ‰„  Ï"ÓÈ˜ ,ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ ÂÓˆÚ ¯˙ÂÒ‰ ˜ÒÂÙ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÈ�Â¯Á‡‰ ז ו  הערות  יח ד� 
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‡Â‰  Ì‡ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯  ̇ Ú„  Ù" Ú ÂÏÈÙ‡  Ë‚ Ô˙Ó ÏÚ  ÏÚ· ÌÈ·ÈÈÁÓ˘Î
. . .  Ú" ÂÎÏ ÏÂÒÙ Ë‚‰ ,ËÂÚÈÓ‰Î Ï" È˜  ̇ ÂÎÊÏ „Â‚È�· ו אות  יט ד�

·Â¯˘Î  Û‡ Ú" ÂÎÏ ÏÂÒÙ  Ë‚‰ ,ËÂÚÈÓ‰  ̇ Ú„ „Â‚È�· Â‰Â‡ÙÎ˘Î  Î"˘ÎÂ
. . . . . . . . . . . . . . . . . ‰˙Â‡ ÔÈ¯È˘ÎÓ  ̇ ÂÚÈ„ ט ח הערות  כ ד� 

·ÈÂÁÓ˘Î  Û‡ ‚"˘Ú· ÂÚ·˙Ï ¯ÂÒ‡ ,¯˘Î „"È·Ï  ÍÏÈÏ ÔÎÂÓ‰  Ú·˙�
. . . . . . . . . . . . . . .  ̄ Á‡ „"È·Ï ÍÏÈÏ ‰ÎÏ‰ Ù"Úי הערה  כב  ד� 

 Û‡ ¯Á‡ „"È·Ï ÍÏÈÏ  Â˙ÂÎ‰Ï  ̄ ÂÒ‡ ,¯˘Î „"È· Ïˆ‡ ÔÂ„Ï ÔÎÂÓ‰ ÏÚ·
. . . . . . . . . . . . . . . ÔÈ„ Ù"Ú  Ì˘ ÍÏÈÏ ·ÈÈÂÁÓ˘Î א אות כב  ד� 

ÔÈ·  ÏÂÒÙ Ë‚‰ ,Ì˘ ÔÂ„Ï  ÍÏÈ˘ ÏÚ  ̇ ÂÎÓ‰Ó  ̄ËÙ‰Ï  È„Î Ë‚ Ô˙� Ì‡Â
. . . . ‰˘ÂÚÓ ÔÈ„Ó ÔÈ·Â ‰ÚËÂÓ ÔÈ„Óד"ה לז  וד�  וא"כ, ד "ה כג ד� 

כד  הערה וש� ועוד,

. . . . . ÂÙÂÎÏ ¯˙ÂÓ˘ ÏÚ·· Û‡ ÏÂÒÙ ‰ÚËÂÓ Ë‚ דמלבד ד"ה כג  ד� 

. . . . . ‰˘¯ÂÓ  „ÈÓÚ‰Ï Â·ÈÈÁÏ ‡"‡ Ë‚Ï Ú·˙� ÏÚ· ד ענ�  כג ד� 

ÌÓˆÚ ÈÙÓ  ̇ Â�ÚË‰ ÚÂÓ˘Ï „"È·‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ,Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ·˘ „"Â„·
. . . . . . . . . . . . . Â\‰Ê  È�Ù· Â\‰Ê· ‡˜Â„ Ì‚Â , ‡˜Â„ ג אות כד ד� 

 Û‡ Ë‚Ï Â‰ÂÙÎ  Ì‡Â , „Â„�  ̃ ÈÁ¯‰Ï  ‰ÏÁ˙ÎÏ ¯˙ÂÓ  ̇ „¯ÂÓ  Ï˘ ÏÚ·
. . . . . . ÏÂÒÙ  Ë‚‰ ,‰¯È¯· „" Úאמנ� ד"ה  עד  וד�  ה, ענ�  כה ד� 

 Û‡ ‰¯È¯· „"Ú Ë‚Ï ÂÙÂÎÏ ¯ÂÒ‡ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Ú˜˙˘‰Ï ÍÏÂ‰‰ ÏÚ·
Ë‚‰ Â‰ÂÙÎ Ì‡Â ,‰˙ÓÎÒ‰ ÈÏ· Ì˘ ÍÏÈÏ È‡˘¯ Â�È‡˘  ÌÈ¯·ÂÒ‰Ï

. . . . . . . . . . ÏÂÒÙנ הערה עג וד� יז , הערה כז וד� ג , אות כו  ד� 

 ̄ ¯˙Â‰ ‡Ï ‰¯È¯· Í¯„ ÏÚ ‰ÈÙÎ‡�È„Ó ˘¯‚Ï  Ù"ÎÚ "·ÈÈÁ" ̆  ÈÓ·  ̃
. . . . . . . . [ÂÙÂÎÏ ¯ÂÒ‡˘ ‡Ï‡] כב הערה לב  וד�  יט, הערה כז  ד� 

 ̄ ˙ÂÓ˘ ÈÓ ÏÚ·· Û‡ Ë‚‰  ÏÒÂÙÂ , È�‰Ó ‡Ï ˙ÂÁÈÏ˘ ÈÂ�ÈÓ ÏÚ ‰ÈÙÎ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë‚ Ô˙Ó ÏÚ ÂÙÂÎÏהנה ד"ה כט ד�

. . . . . . ‰Ï·˜  ÁÈÏ˘ È"Ú Ë‚  ̇ Â˘ÚÏ ÔÈ‡ ‰ÏÁ˙ÎÏהנה ד"ה כט ד�

‰˘‡‰  ̇ Â�·¯Ò Ï·‡ , Ë‚ ˙ÈÈÙÎ ÂÈÏÚ  ̄ È˙Ó Â�È‡ ÔÈ„Ï ÏÚ·‰  ̇ Â�·¯Ò
. . . . .  ̇ ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡˘ÈÏ ‰ÏÚ·Ï  ̄ È˙Ó ÔÎ‡ ÔÈ„Ï כא הערה לא ד�

. . ‰‡¯˙‰ ÈÏ· „¯ÂÓ ÔÈ„ ÔÂ„Ï וג�‡ "‡ ד"ה עד וד� א, אות לד ד� 

 ÚÂÓ˘Ï ÈÏ·Ó ‰˘‡‰ È¯·„  ÍÓÒ ÏÚ " „¯ÂÓ" Î ÏÚ· Â�„˘ „"È·
ÏÚ ‰˘Ú�‰ ‰ÈÙÎÂ ,ÏÏÎ ‰‡¯Â‰ ¯„‚· ‰�È‡Â ‰ÓÂ¯Ó ÔÈ„ ‡Â‰ ,ÂÈ˙Â�ÚË

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ú" ÂÎÏ ‰ÏÂÒÙ ‰Ê ÍÓÒ ג אות לד ד� 

‡Ï  Û‡] ÏÏÎ "‰‡¯Â‰"  ̄ „‚· ‰�È‡  ÛÏÂÒÓ  ̇ Â‡ÈˆÓ ÏÚ  ÒÒÂ·Ó‰  „"ÒÙ
. . . . . . . . . . . . . . . . [" ̇ ÚËÂÓ"Î ז אות  קד וד�  ד, אות  לד ד� 

 ̇ ‡ ÔÂ„Ï ÌÈÏÂÒÙ Ì‰ ,·¯ ÔÂ‰  ̇ ¯ÂÓ˙ ÔÈËÈ‚ ˙ÈÈÙÎ· ÌÈ˜ÒÚ˙Ó‰ „"È·
. . . . . . . . . . . . . . . ÔÈ˘Â¯È‚  ̇ ÚÈ·˙ ÏÚ ÏÚ·‰ ובפרט ד"ה לז ד� 

ÍÏÈÏ ÍÈ¯ˆ  Ú·Â˙‰˘ ÔÈ�ÚÏ  ̃ ¯ Â�È‡ Ú·˙�‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ Ú·Â˙‰˘ ÔÈ„‰
 Ú·˙�‰Ï ˘È ,ÔÈ„  È˙· ‰ÓÎ Ì˘ ˘È Ì‡„ ‰"‰ ‡Ï‡ , Ú·˙�‰  ̄ ÈÚ· ÔÂ„Ï
‡Â‰ ¯Á‡ „" È·· ‰ˆÂ¯˘ ÌÂ˘Ó ‚"˘Ú· ÂÚ·Â˙‰Â ,„"È·‰ ˙¯ÈÁ· ˙ÂÎÊ

. . . . . . . . . . . . . . . . . ‰"Ú¯Ó  ̇ ¯Â˙·  „È ÌÈ¯Ó כד הערה לז ד� 

Ï˘ ÔÈ�·Â ÔÈ�Ó ·Â¯ ˙Ú„Ï ÏË·Â ÏÂÒÙ ,ÈÏÚ  ÒÈ‡Ó  ̇ �ÚË ÏÚ Ë‚ ˙ÈÈÙÎ
. . . . . . . . . . . . Î"Â�Â Ú"Â˘‰ :ÏÏÂÎ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰כה הערה מא ד�

ÌÈ�È˙˘Ó : ÔÂ‚ÎÂ ,Ì˙ÂÒÈ‡ÓÏ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡Ï˙Ó‡ ˘È˘  ÌÈÏÚ· Û‡
 ̇ Ú„  Ù" Ú ÌÙÂÎÏ ¯ÂÒ‡  Î"‚ ,'ÂÎÂ  ÌÈ�ÈÈ¯·Ú ,ÌÈ�ÏÊ‚ ,ÌÈÙ‡Â� ,‰ËÓ·

. . . . . . . . . . . . . . ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ï˘  ÔÈ�·Â ÔÈ�Ó ·Â¯ כו הערה מג ד� 

,ÈÂÙÎ ‰È‰˘ ÔÂÚËÏ  ̇ Â�Ó‡�  ÏÚ·‰Ï ˘È Ú"ÂÎÏ ,¯˙Ò· Úˆ·˙�˘ Ë‚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏÂÒÙ ˙˜ÊÁ· Ë‚‰Â נאמנות ד"ה  מג ד�

. . . .  È�‰Ó  ̇ ÂÚ„ÂÓ ÏÂËÈ· ÁÒÂ�  ÏÚ ÔÓ‡ ˙ÈÈ�Ú Ì‡ שש ד"ה מג ד� 

Ô˙Ó ÏÚ ÂÙÂÎÏ ¯˙ÂÓ˘ ÈÓ ÏÚ·· Û‡ ÏÒÂÙ  Ë‚‰  ̇ ·È˙Î  ÚˆÓ‡· ÏÂËÈ·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë‚ ז ד"ה מד ד�

„·ÚÈ„ È¯˜Ó ‡Ï Â‡˘È�Â ,‡˘�‰Ï ‡Ï˘ ÔÈ‡Â˘È�‰ Ì„Â˜ Ì‰· Â¯˙Â‰˘Î
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔÈ‡Â˘È�‰ ¯Á‡Ï Û‡ התראת ד "ה מד ד� 

 ̇ ÏË‰· È„ ¯ÂÒ‡ÏÂ ÏÂÒÙÏ Ï·‡ ,¯ÂÓ‚ ¯Â¯È· Í¯ˆ� Ë‚ ¯È˘Î‰Ï
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ̃ ÙÒ כח הערה מה ד� 

. . .  ̇ Â„ÚÏ ÌÈÏÂÒÙ  Ì‰  ÔÈËÈ‚ ˙ÈÈÙÎ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰וכמוב� ד"ה מו  ד� 

ÔÙÂ‡· ÂÈ¯·„ ˘¯ÙÏ ˘È ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú È¯·„ Â‡ ÂÓˆÚ  È¯·„ ¯˙ÂÒ‰  „Ú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ì‰È¯·„ ÂÂ˘È˘ כט הערה מז ד� 

 ̆ Ó˘Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ,„"È·Ï ÍÏÈÏ „" Ú·Ï ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈ˘�‡˘ ‰Ó
‡¯¯„ ÌÂ˘  ‰Ï ÔÈ‡ ÔÈ„Ï ÍÏÈÏÓ Ì‰ÈÏ‡ Â�Â‡ÈÓ ÔÎÂ , ÏÏÎ ÔÈ„Ï ‰�ÓÊ‰Î

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏÏÎ "˙Â�·¯Ò"„ כל ד"ה מח  ד� 

‡Â‰ Ë‚‰ ,ÏÈ‚¯Î  Ë‚ Ô˙�Â  „"È·Ï ‡· ÌÈÓÈÏÂ , Â‰ÂÎÈ˘  ÏÚ·‰ ÏÚ ÂÓÈÈ‡
. . . . . . . . . . . . ÏÂÒÙ ˙˜ÊÁ· ל הערה וש� ורביעית , ד"ה מח ד� 

,ÂÈ¯Á‡Ï˘ Ë‚ ˙ÈÈÙÎ ÌÚ  ̇ "„Ï ÍÏÈ˘ ÏÚ·‰Ï  ‡"�· ˙Úˆ‰ Û¯ˆÏ ‡"‡
. . . . . ‰¯È¯· Í¯„ ÔÈ„ „ÁÈ· ‰ÏÚ ˜È�ÚÈ˘ אבל ד "ה עד וד� מט, ד�

. . .  ̇ Â˜ÊÁ  ̇ Â¯·Ò ÁÎÓ  Û‡ ˘È‡ ˙˘‡ ¯È˙‰Ï לא ‡"‡  הערה נב  ד� 

„ÈÚ‰Ï ÂÙÂÎÏ ‡"‡Â ,¯ÁÂ·˘ „" È· Ïˆ‡ Â˙Â„Ú ¯ÂÒÓÏ  ̇ ÂÎÊ ÂÏ ˘È  „Ú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÈÂÒÓ „"È·  Ïˆ‡ לב הערה נה ד� 

‡ÎÈÏÂ ,ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ  Ò�‰  ̇ Â˘È‡ È�È�Ú ÏÎÓ ¯ÂÓ‚ „¯ÂÓÂ Ô‚ÚÓ
ÌÚ] ÔÈËÂ˘· Â‰Â‡ÙÎ Ì‡˘ ÌÈ„ÂÓ  Ú"ÂÎ ,‰¯È¯· „"Ú ÂÙÂÎÏ ˙Â¯˘Ù‡

. . . . . ¯˘Î Ë‚‰ [‰Ê ÏÚ „"È· ˜ÒÙ לג הערה  וש� אי, ד "ה נט ד� 

Ë‚‰ ‰ÈÓÈÚ„Â Ò"˙Á‰Ï Ì‚Â. . . . . . ‚"‰Î· ¯˘Î מג הערה סה ד� 

 ÈÓÈ Í˘Ó ÏÎ  ÏÚ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ ÈÏÚ ÒÈ‡Ó„ ˙„¯ÂÓ Ô‚ÚÏ ¯˙ÂÓ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ÈÈÁ ונמצא ד"ה לג הערה ס  ד� 

 ̄˘Î Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘Î ÂÏÈÙ‡ „Á‡  Ë‚· ˙ÂÏÂ˜  È�˘ Û¯ˆÏ ÔÈ‡
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „·ÚÈ„·לה הערה סא ד� 

ÏÒÂÙ ÏÚ·‰ ÔÂˆ¯ ¯ÒÂÁ„  ÔÂÈÎÓ ,ÔÈËÈ‚ È�È„ ¯‡˘Ó ÌÈ¯ÂÓÁ ‰ÈÙÎ È�È„
. . . . . . . . . . ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ËÂÚÈÓ  ̇ Ú„  Ù" Ú  Û‡  Ë‚‰ לז הערה סב ד� 

 Ù"Ú ˜¯ Û‡ „Â‚È�·˘ ÈÂÙÎ  Ë‚ ¯È˘Î‰Ï „"È· Â‡ ‰¯ÂÓ ÌÂ˘ ÁÎ· ÔÈ‡
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ËÂÚÈÓ  ̇ Ú„ לח הערה סב  ד� 

‡Ï˘ ‰˙Ú„· ‰ˆÂ¯Á ‡È‰ Ì‡ :‰˘‡‰  ̇ Ú„  ÏÚ ‰ÈÙÎ  ̇ Â¯˘Î  ̇ ÂÏ˙‰Ï
 ̇ Âˆ¯‡‰ ÌÚÂ  ̇ Â¯Â· ‡Â‰ ,[ ‰Ê· ˙·ÈÈÁ ‰�È‡˘Î ÂÏÈÙ‡]  ÂÏˆ‡  ̄ ÂÊÁÏ

. . . ‰ÎÏ‰Ó „‚Â�Ó‰ מו מה הערות  סז וד�  ג�, ד"ה  לח  הערה  סג ד� 
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Î"˘ÎÂ] ÔÈ‡Â˘È�‰ ¯Á‡Ï Û‡ " „·ÚÈ„"  ̃ ÂÓÈ�Ó  Ë‚  ̇ ÈÈÙÎ ¯È˘Î‰Ï
ÔÈ�·Â ÔÈ�Ó ·Â¯Ï „Â‚È�· Ì‰˘  ̇ Â‡„ÈÁÈ ˙ÂÚÈ„ ÍÓÒ  ÏÚ [ÔÎÏ Ì„Â˜
‰¯Â˙‰  ÏÎ ˙¯È˜Ú ‡Â‰ , Ú"Â˘‰ Î"Â�  ÏÎ ˙Ú„Ï „Â‚È�·Â ÌÈ˜ÒÂÙ‰

. . . . . . . . . . . . . . .  ̃ ‰·ÂÓ "Ì¯‡ÙÈ¯" ‰˘ÚÓÂ לט הערה  סג ד� 

, Ë‚ ·ÂÈÁ  Û‡ ‡ÎÈÏ ÌÈ�˘  ‰ÓÎ ¯Á‡Ï Û‡ Â˙„È¯ÓÓ ¯ÊÂÁ „¯ÂÓ‰˘ ÏÎ
. . . . ‰ÈÙÎ ¯˙È‰„ ‡¯¯„ ÌÂ˘ ‡ÎÈÏ ·Ô˘„ Î"˘ÎÂמה הערה  סז  ד�

ÍÏ‰˘ ÏÚ· ÏÚ ‰¯È¯· Í¯„ ÏÚ ‰ÈÙÎ ¯˙È‰Ï  ÔÈÎ¯ˆ�‰ ÌÈ‡�˙ ‰˘Ï˘
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÈ˜Á¯ÓÏ ד ד "ה עב  ד� 

Ï"Â‰ ,‰ÎÏ‰Ï „ÓÚÓ ˜ÈÊÁÓ Â�È‡˘ Ú„ÂÈ˘ ˙Â¯ÓÏ ¯˙È‰ ÏÚ ÍÓÂÒ‰
. . . . . . . ‰ÚÂ·˘ÏÂ ˙Â„ÚÏ ÏÂÒÙÂ Ú˘ÂÙÂ „ÈÊÓ Ú˘¯ג� ד"ה עב ד�

 ̆ Ó˘Ï ÏÂÎÈ ‰Ê˘ ‰ÚÈ„ ÌÂ˘ ‡ÎÈÏ ‰¯ÂÁ˘  ‰¯ÓÓ  ̄ˆ˜ ÔÓÊ  Ï·Ò˘ ÏÚ·
. . . . . . . . . . . . . . . . ‰ÈÙÎ ¯˙È‰Ï Â‰˘ÏÎ ‡¯¯„Î נב הערה פ ד� 

‡ÏÂ È˙ÈÓ‡  ̇ ÂÒÈ‡Ó ÔÈ‡Â¯˘Î  ̃ ¯ Ú" Ó· ÛÂÎÏ ¯È˙‰ ‡Ï Ì"·Ó¯‰ Û‡
 ̇ ÂÒÈ‡Ó  ̇ �ÚË ÔÈÓÓ  Ì�È‡˘ ˜¯Ò  È˜ÂÓÈ� ÏÚ. . . . וא"כ . ד"ה פא ד� 

Ë‚· ÏÂÒÙ ‰‡Â¯‰ Ï·‡ , Ë‚ ÏÚ ¯˜˘ ÊÚÏ  ‡ÈˆÂÓ˘Î  ̃ ¯  ̆ "Ï  ̇ " ̄ „Á
,˙"¯„Á ÏÚ  ̄ ·ÂÚ˘ ÂÈÏÚ ¯ÓÂ‡‰Â ,ÂÈÏÚ ÂÏÂÁÈ ˙ÂÎ¯·Â  ̄ Ú¯ÚÏ ·ÈÈÁ
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ÔÈ„„ ‡È„‰Ï Â·˙Î ÌÈ˜ÒÂÙ‰˘ ÔÓÊ· Â· , Á"Ò „"�˜  Ú"Â˘· ÔÈ„‰  ÏÚ
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ÂÓÎ ,Ë‚ ˙ÈÈÙÎ ÂÈÏÚ ¯È˙Ó  ÏÚ·‰ ˙Â�·¯Ò„ ÂÏÈ‡ÎÂ ,‡"‡„ ‰¯ÂÓÁ‰
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. . . . . . . . .  ̆ ¯‚Ï ·ÈÈÁ˘  ÈÓ·  ̃ ¯  ̃ ÒÂÙ ÌÂ˘· ÔÎ כב הערה לב  ד� 

‡"‡ ˙Â‡ÈˆÓ·˘ ÂÚ„È˘  ̇ Â¯ÓÏ ,‰¯È¯· „" Ú  ‰ÈÙÎ  ̇ ÂÈÏÎ�· Â¯È˙‰
ÔÓ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÈÙÎ  ̄ È˘Î‰Ï ÌÈˆÂ¯ Î" Á‡Â ,‰¯È¯·‰ ÔÙÂ‡· ‰ÈÙÎ‰  Úˆ·Ï

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „·ÚÈ„„ ˜ÂÓÈ�‰אמנ� ד"ה  לג ד� 

ÏÎ  È¯·„Ï ¯ÂÓ‚‰  „Â‚È�·Â ÔÈ„Î ‰‡¯˙‰  ÈÏ· ,„¯ÂÓÎ ÏÚ· ÌÈ�„ Ì‰
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÈ˜ÒÂÙ‰ א אות לד ד� 

‡Ï˘ ‰¯Ó‡˘ ‰Ó  „·Ï· ‰˘‡‰  È¯·„ ÍÓÒ ÏÚ „¯ÂÓÎ ÏÚ· ÌÈ�„ Ì‰
. . . . . . . . . . . . . ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„ „Â‚È�· ,ÏÚ·‰  È�Ù· ב אות  לד ד� 

Ï·È˜˘ ˙ÂÎÓ‰ ÌÚ  ̇ "„Ï ÍÏÈÏ ÏÚ·‰Ï ÂÚÈˆ‰ ‡"�·˘ ‰Ó ÔÈÙ¯ˆÓ
. . . . . . ‰¯È¯· „"Ú ‰ÈÙÎ ÈÂ‰ „ÁÈ·„ ÂÏÈ‡Î Î"Á‡נראה ד "ה נ ד� 

ÏÚ·‰˘ ÍÁ¯Î ÏÚ , ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â„·Ú ‡Ï È‡„Â „"È·˘ ÔÂÈÎ„ :Ï·‰ È¯·„
,ÔÎ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÔÂÈÎÂ ,„" È·Ï ÍÏÈÏ ‰ˆ¯È Ì‡ Â‰Â·ÊÚÈ ÌÈ�ÂÈ¯·‰˘ ÔÈ·‰

. . . . . . . . . . . . ‰¯È¯· „"Ú ‰ÈÙÎ‰ Ï"Â‰ ‡ÏÈÓÓ דאל "כ ד"ה נ ד� 

. ÌÈÎÁÂ‚Ó "ÌÈÏ˘Ó" Ù"Ú  ̆ È‡  ̇ ˘‡ ¯È˙‰Ï ÔÈˆÂ¯ הגע ד"ה נב ד� 

ÏÎ ˙ËÏÁ‰·Â ˙Ú·· ÈÂÏ˙ ‡‰È ‰ÈÙÎ ¯˙È‰˘ : ̇ Â¯˜Ù‰ ‚È‰�‰Ï ÔÈˆÂ¯
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ï˜ ‰¯ÂÓ לח הערה וש� וצ "ל , ד"ה סב ד� 
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ÂÙÂÎÏ ¯˙ÂÓ Ó"Ó ,Â·  ̇ Ò‡ÂÓ ‰�È‡˘ ˙È„Â‰ ‰˘‡‰˘Î Û‡„ ÂÏÈ‡Î
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. . ‰¯È¯· „"Ú ‰˘Ú� ‰ÈÙÎ‰ Ì‡· Ì‰È¯·„ ÌÈÙÈÏÁÓ יש ד"ה נח ד� 
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��� ����� ���� ��� ������ ������ ���� ������ ��� 		�� �������	� �


����������� ������� ������� ���� ���� ������ ���� !������� ���� ����� ��"��� ��� ��� �#����
$ ��%���� ����	(‰"Ò˘˙ '· ·„‡)"���$���� ���	�(5005 :ÌÂ˘È¯)!&���� ��	�(‡"Ú˘˙ ˙·Ë)"���$

���� ���	�(5010 :ÌÂ˘È¯)!&��
� ���	�(·"Ú˘˙ ¯„‡)"���$���� ���	�(5029 :ÌÂ˘È¯)!&���� ����(·"Ú˘˙ ¯„‡)

"���$���� ���	�(5028 - 5025 :ÌÈÓÂ˘È¯)!&�� �
 �����(‚"Ú˘˙ ÏÂÏ‡)"���$���� ���	�(1098 :ÌÂ˘È¯)'&���
�� ��������� �� ����� ����� !�����%� ���� ��� �� ���� �� ����� ���� !������� ��# �� ��"�� ���� ����
'������ ���� �� ��� �#� ��� !������� ��������� ����� ����� ����� ���� ���� ��� !���� �������� ����

�������� �������� ��� ���� !������ ��#��� ���� ���� !�� �� ��� ������� ���� ����� �� �� !����
������ �������� ������� ��������� ��� !����� ���� ��������� ����� !�%� �������� �� �����

'������� ��������� ���� ��%��
����������� ��� !���� ����� ��������������	
������� �����
'����� ������ ����  "� ������ ����� ���%"� � �#�� � ����
������������ ����� ���� ��� !��%

���� "���� ����� ������� ����� ����� �� !����� ��� ������� ��������� �������� !�%� ����� ��"��� ��"��
'�� ���� �����"� �� ��� ������� (����� !����#�� ���� � � ��� (�� �� !������ ������
�#����� �� ��%

'����� ���#�"�� ������� ������� ������ ����� ������ !��� ������� ������ ��������� ����� �� �����

������ �%���� �% ����� ��� !���#��� ������ ����� �� �� !���� ������� �������� ������ ���� ����� ����
�� !��" ���� ����� ���#��� ������ %���� !����� ����#� ��  "� ������ �� ������ �����# ��� ���
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����� 
��������� ����������������� ���#�"��������	���'�%� ����� ������� )��� !�������

��� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ������ ���� ����� ������
�� ���� ��

���������������� ����� ������ ����� ���� !���� ���#�������� ������ !������ �#� ��� ��� �����
��% ��� �"� ��� !�����"� ���" ������ ����� !������ ���� � ���� )� �� ������� ������

���� ����� ����'�% ���� ����  ���� ������ �#��� ���� #� �%�� ��� ������ ������������ !)� ���
!����#� ��#� �� ������ ����� ��� �" �� ��� ���� ���� ������� �������� ����#� ����� �� ����#�� ������
�� ���� ������� �� ��������� ������� �������� ���� �� �� �"�� !�% ���� ���������� ��# ���� ������
'��� ��� ���� !���� ���� �� *� ���� ���� ��# �� �� �� �%�%� )���� ��� !�������� ����� ����� ���

���������% ���� ������� � ����� ����� ��������� +��� !�% �%�� ��� ����� ��� ����� ����#� ��
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!*��� ��� �����
������:(„"È 'ÈÒ ,Âˆ)!���� ���� !*�"� �� )���������
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�������%� �� !�����%�� ��� ��� �������� ��� �� �% �� ��� ������ !����� ���� ����� ������� ����
����� ��#��� �� !������� �'���� ������ ������ �������� ���� ���$ '���� ���� ������ �� ��#��

'&��
�,� ���� ����������� ������� ������� ���� �� � �� ��#��� ����� ���� ��������� ����� ��%
�������כזה ,� %������וכזה ,באותיות  ����כזה,� �%�!וכזה ,באותיות  ������� ����� ��������������.‰ÊÎÂ

���'�����%�� ��#�

"
 ����#:f" qyz  idliy

שלשהלאחר לה� ונולד  בישראל בית שהקימו 

בית , בשלו� רגילי� סכסוכי� אצל� נתהוה  ילדי�,

ע "ז שמעיד שליט"א[כמו  מלעלוב במכתבוהאדמו"ר 

נ "ז )דלקמ�  לרב והאשה .(סי ' מאשקאוויטש ,פנתה

מראש: הבעל  על איי� שכבר לקח..,מי אותו  שילמד

מבהיל . באופ� הבעל נגד האשה  את עדוגירה 

למשניהו  ופנו  אותו, שג "כגאלדבערגער,שעזבו מי

ישראל , בתי מאות החריב שכבר עליו: ידוע 

הכספיי� לתביעותיו  ביר$  כורעי� אינ� כשהגברי�

אותו ,והואהמוגזמי�. שתעזוב  האשה  אצל  פעל

כליל הדירה את עזבה ואח "כ  שבתי� , על רק מקוד� 

שבועות. כמה  למש$

"� ����#:g" qyz elqk g"x

הדירה ,לאחר  עזבה שהאשה שבועות  כמה

רבו  ייעו� ע "פ  הבעל מלעלובהגיע  האדמו "ר

שהותושליט"א  לאחר  לונדו� , [דר$ לאמריקע  (ב "פ)

כשבועיי� ]. יסודיי�:וזהו ש� טעמי�  שני מכח

להמלטראשית, עליו
$ממאסרבכדי צפוי שהיה  מה 

שתל$ עליו : ועוזריה  האשה  של איומ� ע "פ  ש�,

אותה. מכה שהוא  ותאמר להמשטרה 

ללכתוג�  מתכוננת שהיא  ע�לה"רבנות"הבחי�

שאשתו מי בעל  דכל הוא : ידוע ודבר  גט, תביעת

מה הראשו� הדבר הרי גט , בבקשת אליה�  פונית 

הבעל על להטיל הוא : עושי� יציאהשה�  עיכוב "צו

לאחר[וכ	 .�$מהאר�" המחרת  דביו� אח"כ , נתברר

יציאה", עיכוב  "צו  עליו  היה  כבר  מאר "י, הבעל שנסע 

ברגע נפשו  על להמלט הצליח  שהבעל מאשר: וזה 

ממש]. יקושואוי האחרו� בפח הנופל  לבעל לו

לגזירת� לשמוע  רוצה כשאינו מכמר , כתוא  שלה�

מראש: כבר אצל� גטהנחר�  �לית חייב  שהוא 

משליכי�לאשתו  ה� לה ], התחשק שכ$ משו� [רק 

מזונותל "כלא ",אותו בתשלומי אותו ומחייבי�

באונס גט ונות�  לרסיסי� נשבר שהוא  עד .�$גבוהי�,

______________________

�
קונטרס  xq`nראה  ziitk(' ז סי ' תשע"ב, ·È "„ [מוצג (אדר  Ò˜�Ù·(5029 ראשוני! (רישו!  הפוסקי!  כל דהסכמת ,[

וז"ל בשוטי!, מהכאה  פחות לא  גמור כפיה  הו "ל ד"מאסר" oeivואחרוני! :  zaiy:(צ"ו ‚„ÏÂ (סי'  Ò�Â‡ ÍÏ ÔÈ‡Â"
,"‰È· Â‰˙�È‡ Â‰ÏÂÎ È·˘Â , ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó.ה �����עכ "ל`i"ai('כ ) י "ח  סי ' אה "ע בבית (ח "ג, שהחיי!  דכיו* כאילו,

אינו  ממילא  אות! , מרעיבי!  ואי*  האסורי!  את  מכי!  שאי*  נוחי! , בתנאי!  ה!  בא "+, הכופרי!  ממשלת  שתחת  האסורי! 

את 
���"כפיה". מונעי!  רק א!  דא,  אחד , פה  שהסכימו הפוסקי!  כל  מדברי ועומדי! מופרכי!  ה!  הללו  שדבריו

וכדלקמ*  העיר, בכל להסתובב גמור חפשי הוא  א!  אפילו הגט , הפוסל  גמור "כפיה " הו"ל  כבר  עירו, את  מלעזוב  הבעל 

ב'), העיר".(הערה  כל "בתחו!  מוגבל מלהיות  קל הוא  אסורי!" בית  כותלי "בי*  מוגבל דלהיות  אותנו: לשכנע  רוצה  והוא 

�בקונטרס � וכדהוכחנו בכלא , שיאסרהו מבלי א,  להסירה , בכדי בגללה  נות* שהבעל מה  גט  כל הפוסל  znglnדבר

 zc y`('ד בעיטה ו', אות תשע"ג, ·È"„[מוצג (אלול  Ò˜�Ù·(1098 ואחרוני! (רישו!  ראשוני! הפוסקי!  כל הסכמת  הוא  דכ* :[

יכול  א!  א, גמורה, "כפיה " הו "ל שרוצה, למקו! לעירו מחו/  מליל0 הבעל  צעדי צרי!  דא!  הכלל , מ* יוצא בלי

העיר. בכל חפשי 
להתסתובב �
כ'),i"`דה  ) י "ח  סי ' אה "ע  ה (ח "ג , משניהו ל"ז )l" nוכ* אות  כ', סי ' את (ח "א  מעלימי! 

שיתאימו  הכופרי! : בממשלת  פטרונ!  לח/ תחת  היות! דכתוצאת  ראוה , שלא  כאילו  המפורשי!  הפוסקי!  מדברי עיניה! 

לקמ* וראה  "בקיאות! ".., כל  פתאו! מה! נאבד  הפושעי!, חיי לדרכי המיוצרי! "חוק! " לפי ה "הלכה" ט"ז ).את  (הערה 

�קונטרס� xq`n ראה  ziitk(תשע"ב ·È"„[מוצג(אדר   Ò˜�Ù·(5029 וקונטרס(רישו!  ,[ zc y` zngln(תשע"ג [מוצג (אלול

„"È·  Ò˜�Ù·(1098 וספר(רישו!  ,[l`xyi ihtyn(תשע "ד תשרי  ברק, היוצאי! (בני הנוראי! הקלקולי! באריכות  ש! שמבואר

רח "ל . פסולי! , גיטי*  המו*  בציעת!  ע"י בפומבי עריות המתירי!  ה "רבנות ", ידי מתחת 
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החשבו� :ושנית, מתו$ לכא� בואו  היה 

שתבא האשה  על להשפיע ישתדלו בכא�  שעסקני�

הנ "ל רשעי� מ� מקו� בריחוק וכא�  הנה , אחריו 

את להשכי�  שיצליחו  לצפות יש השלו� , המפריעי� 

ביניה�. שהעסק� וכ	 השלו� תיוו$גליקהיה אכ� 

עומדי�ביניה� , והיו  , �לכא לבא אמורה  היתה  וכבר

קיי�, כמ "מציאות" מזה  שדיברו (סי 'וכדלקמ� בשלב 

מזהאלא ].ס"ב ) נתוודעו האחרונה  שברגע 

הנ "ל א'),המפריעי� ו "הצליחו"(0י ' אותה  הסיתו וה�

תיוו$. שבדר$ לשלו�  הצפיה  כל את  להפר

הפרשהועכ"פ  בהתחלת  דמיד ברור, מיהא  זה 

לכא� הבעל  שהגיע  הראשונה  תשס"ח),מרגע  (כסלו

נמצא,כבר שהוא   �היכ היטב  האשה  דהרי ידעה 

וג� הטעלפא�, על  ארוכות  שעות  ביחד דיברו

בית. לשלו� גליק העסק�  ע�  פעולה אז שיתפה 

לכל,ודבר  הוא הבעל ידוע  זז לא עתה  ועד דמאז

פארק, בארא  שכונת �בברוקלי הימצאו  הכלממקו�

ציבריי�, מדרשי� בבתי יו�  יו� מתפלל  אותו ראו

ולקח מוסדות , של  ציבריי� בכינוסי� וכמשתת�

מופיע והיה  אדמורי�, של  פומביי� בשמחות חבל

מיד  שוני�  אדמורי�  של פומביי� שולחנות אצל 

בשבתו. שבת 

ת�ועכ "ז פני להעמיד האשה  התביישה לא 

ברק , ובני אשדוד וקריות הרבני� די�  בתי אצל 

בעוד  "לעגנה" נסיו� כדי תו$ "נעל�" שבעלה  כאילו

שהוא כיו�  ברירה  שבלית אלא  בו , רוצית שהיא

עכ "פ ומרוצית "מסכמת " היא  בה, רוצה  אינו 

גט.. בעיניי�וה� בקבלת הזה  גס שקר ממנה  קנו 

ואמיתי  ברור "מציאות" היתה  שזה כאילו עצומות,

הברורה : לההלכה  במנוגד ספק .., לכל ממעל

שלא אחד צד טענת ולקבל  לשמוע לבי "ד שאסור

אישות בעניני  ובפרט  השני, צד (סי 'וכדלקמ� בפני

ד '), ענ� לבסו�ז ', שגרמה  מה היא זה  וכשלו� 

איש אשת דהפקרת והנורא: הגדול  להכשלו�

וכדלקמ�. רח"ל  כדי� שלא  לעלמא 

������ ����
�����Ú 'ÈÒ),('ÈÂ Ë"Ò ,„"
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משהבחי�[כחדשיי�  תיכ� לכא� ], בואו לאחר 

"הצליחו" המפריעי� שהרשעי� לדאבונו , הבעל

כנ"ל השלו� עצת ב').להפר הבעלהתקשר (סי'

אשתו ע� להתדיי�  נכונותו לנו  והביע  דינינו , לבית

כלומר  תביעותיה , כל  לבי "ד על עצמו את שהמציא 

לד"ת. הזמנה  שקיבל מבלי א� הטוב  וא� מרצונו 

ע� לדבר  מאתנו שביקש  שאת: ליתר עשה זאת  ג�

שנת� שלה  (סעלפא� ) הפלאפא� מספר [ע"י אשתו 

זה . דבר  לה  להודיע  כדי שהודענועשינו:וכ	 לנו ],

כלשהו. פעולה לשת� מיאנה ולדאבונינו כנ"ל, לה 

הפרשה הרי  בהתחלת דמיד תשס"ח),לנו, (טבת

דיברה דהרי נמצא , שבעלה  היכ�  היטב האשה  ידעה 

אז שיתפה וג� הטעלפא� , על  ארוכות  שעות עמו 

העסק� ע� בית .גליקפעולה  ומידלשלו� 

מפריעי�, ע "י נתקל לשלו�  שההשתדלות  שהתברר

עצמו,  �מרצו דינינו לבית הבעל עצמו  המציא

עמה, להתדיי�  ומזומ� מוכ� שהוא  והיאבהצהירו

שרוצית  השיבה : לא  וא� כלל , פעולה  שיתפה  לא

אחר. לבי "ד עד והשאלה ליל! ויורד הנוקב 

מרצונו עצמו הממציא כזה  בעל  הא� הוא: לתהו�

"סרב�" לד"ת, אחת הזמנה א� שקיבל  מבלי לבי"ד,

לקמ� [וראה אתמהה ?. ייקרא , "מורד" כ"א)או  ].(הערה

"� ����#:r"yz  oeyg  yceg

המכירי�התחילו  על לאיי� ושלוחיה האשה 

הבעל: מכות .את  לו  יתנו  אז גט לה  �ית לא שא� 

לד"ת!,וזאת , אחת "הזמנה " א� לו  לשלוח  וג�מבלי

עמה להתדיי� מוכ�  שבעלה היטב  שידעה  למרות

וכנ "ל  לה! שהודענו כמו ג').בבי"ד, זהודבר (סי '

ומצהירה תליט "אמאשרת מלעלוב  הרבנית

בזה "ל : תשע "ב ] בחשו�  [שנכתב  ב "מכתבה "

בידרמ�הרבנית "אני למטה ,דינה  החתומה 

בזה אשתמעידה חיימובי� מרתרחל ע�  שדיברתי

כשנתיי� לפני חיימובי�  יעקב  אשר מתארי�הרב

למעלה תשע "ב ,11/201101/[הנקוב חשו�  ד' שהוא 

חשו� בחודש בער$  האשה  ע�  שדיברה  כלומר
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ביתואמרתיתש "ע ]. לבעל  שיש במפורש  לה 

שלו . הדי� בבית  לשבת  מוכ� והוא  ובנוס�די�,
רחל מרת המדוברת  ע�  דיבור  כדי  �בתו

לא א�  מכות לבעל  שיתנו איימה היא  חיימובי� ,

ביפה". גט  ית�

זמ�"וכמו באותו  דיברתי בער$כ� [כלומר 

תש"ע] חשו� הרבבחודש שטר� ע�  יהודה מאיר 

שטר�  אליעזר  שמואל  הרב של בנו מאשדוד ,

האשה ). מצד  (הבא  ברק  בני מערב רב שליט "א 

ביתואמרתי  יש  שלבעל  האלו: הדברי�  את  לו

לדבר מה ואי� בבי "ד , ש�  לשבת מוכ� והוא די�,

במכות .וג�איתי. איי�  דיבור , כדי �תו הוא

בידרמ�". 1084]דינה רישו� בי"ד, [פנקס

דברי�:אנו  שני מזה כנ "לא ',למדי� עוה "פ

ב'): הזמ� ,(סי' כל במש$ היטב  ידעו  ועוזריה  שהאשה

דהרי  מצוי, שבעלה "היכ� " הראשונה , משעה תיכ�

מלעלוב. להרבנית  לפנות דבמקו�וב ',ידעו 

העול�: בכל  המקובלי� בצעדי� האשה  שתנקוט

גט, ממנו  ולתבוע  בי"ד אצל  לדיו�  בחרהלהזמינו

"הרבצת  על באיו� תיכ� להתחיל ושלוחיה  היא 

גט, לה  �ית כשלא להבעל  ע "פמכות" - אי$?

שלוחי� ע "י לבי"ד..!.בקשתה  מעיד וזה מחו�

לדיו�בחוש: ויגיע יבא  שהדבר  כלל רצתה  שלא 

טענה שו� לה  �שאי היטב : ידעה כי בי"ד, אצל

לגרשה. יתחייב שלפיה  מה  הבעל, נגד הלכתי

"� ����#:r"yz xc` a"k

תביעה "מכניסה האשה  די�"כתב בתי להנהלת

בזה "ל : ידה , בכתב  ש� שכותבת  רבניי�,

גט ", "כפיית התביעה: היות"נושא 

מוכ�  ואינו וחצי , שנתיי� זה  בחו"ל  נמצא ובעלי

ובחיי  זאת, וביקשו  עימו  שדיברו אפילו גט, לתת 

גירושי�". על  המו�  דיבר כנראה [הנישואי�

לייצר כדי שלה , העו"ד  ייעו� ע "פ כ� שכתבה

בא שהבעל ומה  בו, רצתה שהיא  כאילו  תמונה 

ראיה : והא  בה , רוצה אינו שהוא  משו�  הוא  לכא�

הרי  וממילא  כ� .., טר� גירושי� על  דיבר כבר  דהרי

[וממשכת]: אומללה ... "עגונה" "מבקשתהיא 
כדי  גט " "כפיית  לי לאפשר  הדי� מבית אני

�סמ על  הקשה , מעגינותי להשתחרר לי  לעזור

לאפשר הדי� בית  כבוד  את  מבקשת  הנני הנ "ל 

גט ". כפיית 192427].לי [דאק.

ע�נפלא, מיד להתחיל התביישה שלא  אי$

 �הראשו כצעד גט " "כפיית איזהבקשת ועל שלה ,

על שדיברויסוד?: א� על גט, לתת  �מוכ "שאינו 

ממנו ", זאת וביקשו  וביקשועמו  דיברו  ואי$ היכ� 

ממנו ? לבי"ד!זאת מחו� שלוחי�  ע"י 

הוציאולאור כנ "ל, האשה הרבני בקשת  בי"ד

הבינואשדוד [כי להבעל [ראשונה] "הזמנה" ביו�  בו

האשה , כבקשת כפיה  היתר ע� תיכ� להתחיל שא "א 

הבעל את  שמזמיני� כאילו  פני� להעמיד  צריכי�  רק 

ומהותה� לדי� ]. תש "ע , סיו�  ג ' על הדיו�  יו� קבעו 

כ ציינו: אישות "התביעה – שא�"שונות  [כאילו

של דואר" "כתובת  את  וציינו  כא� ..], אי�  גט תביעת

בזה "ל :..,USAUSAUSAUSAהבעל: ומוסיפי�

רשאי "א�  האמור , במועד תופיע  לא

לפי  ..�בפני שלא די� פסק  להוציא הבי"ד ..

ביה"ד ". דעת  192462].שיקול  [דאק.

ה "אדרעסע "נפלא  על  ההזמנה שהוציאו  הדבר,

כאילוUSA,המוזר: ת� פני העמדת כדי תו$

זאת רק  הימצאו, ממקו� יותר יודעי� שאינ� 

באיזה אבל ב"אמעריקא ", נמצא שהוא  בלבד:

לה�... ידוע  אינו מהחמישי� א�על "סטעיט "

וכנ "ל  שהוא  היכ�  לכל וידוע  גלוי  היה  ב'שזה  (סי '

ג�,'),וג הגטומה �מת על ולכופו  להכותו  דכשבאו 

את  למצוא  �היכ היטב  ידעו �אכ אז הפסול,

שלו.... המדויק פני וג� "האדרעסע" מעמידי� 

יגיע זה  שבאופ�  באמת  שסברו  כאילו  ת�,

ממש.... ידו  לתו$  ישר שארוכ	 ה "הזמנה " כל

דלקמ�  כ"בההזמנות  תש"ע , אלול כ "ג תש"ע, סיו�  (י'

תשע"ג) הרבני ,חשו�  ל "אדרעסע "מבי"ד נכתבו  כול�

הלז , והטפשי עצמ�המוזר טרחו  לא והבי"ד

הבעל  ליד הגיע  �אכ ההזמנה א� פע�, א� לחקור

כלו�... משנה  היה  לא שזה  וכאילו  לא , או

כהוכחה,וכל  משמש  הראשו�זה  מרגע שמיד

הבעל, ליד יגיעו  שההזמנות כלל מעוני�  היו לא

לא שההזמנות להיפ$: מעוני�  שהיו  יותר: ובדיוק 

לידו . משאדהרי יגיעו  מיד תתחיל לידו , יגיעו  א�

לאר"י  לחזור  חייב שהבעל  הדבר  נכו� א� ומת� :
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בזה חייב  שאינו  יתברר  מהר  וחיש ש�, לדו�  בכדי

וב').וכדלקמ�  א " ענפי�  ז', דכשיל$ומה (סי ' ג�,

לחוש יש הרי כדינא , שיפסקו הגו�  בי"ד אצל בכא� 

יתכ� דהרי יתבטל, בכפיה  גט  הוצאת  תכנית  דכל 

אלא כפיה", "היתר בנ "ד דליכא  רק דלא  שיתברר :

ליכא. ג"כ בעלמא גירושי�" "חיוב  דא�

עלובעיקר, דנ� , בעל  על  מאוד לה� חרה 

עליה� להתחכ� שהצליח במה  פניה�  על  שטיפח�

שלה� יקוש ומפח  הרשעה  יד� מתחת ולהתחמק

וכנ "ל  מועד ב').בעוד  להתנק�ועל (סי' שאפו  כ� 

וייראו , ישמעו  למע�  ולאחרי� לו לקח וללמד בו

"מאסר" שע "י מגט להמלט  בכדי לחו "ל שבורח דמי

לית� שיוכרח מזה: בגרוע יסתיי� לבסו� אז  שלה�,

וע "כ רצח", "מכות ע "י הזמנות .גט לו שלחו לא

פני�אלא להעמיד עיני� " "כסות דלצור$

סדר ע "פ הפועלי� ותורניי�, אנישיי�  שה�  כאילו

מסול�: תמונה  להציג  הוצרכו  כ�  על ו"סיסטע�",

קיבלוכאילו  שאכ�  מבעל  הוא  כא� שהמדובר

הוא כי מה�, התעל� שפשוט אלא  לד"ת , "הזמנות "

השיב לא  דהרי ראיה: והא גמור, לדי� " "מסרב

אליו... נשלחו  ש(לא ..) ההזמנות המו� על מאומה

כאמתלתכדי  מחתא, בחדא  לה� תשמש זה  שכל 

על רק וג� בפניו , שלא  שדנוהו מה  על "היתר"

בלבד. האשה  טענת  שמיעת הוציאועל סמ$ כ� 

למע� אליו, לשולח� מבלי יד� מתחת  "הזמנות "

שהמדובר כמשמעות: הבאי� לימי� בהתיק שישאר

לה�. ענה  ולא הזמנות מספר שקיבל מבעל כא�

חושבי�אבל  דאי$  איגרא , מרפסת הקושיא 

שנראה כדי תו$ מעמד� , בצדקת ישתכנע  שהקורא 

מיניה גלויה ב "סתירה " פועלי�  שה�  אי$ בעליל

ת�דבו וביה. פני  מעמידי� ה�  אחד שמצד בזמ�

וכותבי� נמצא , שהוא  היכ� לה� ידוע  שאי�  כאילו

שלו : דואר" יותר.USAכ"כתובת מצד הרי ולא 

שחשבו כאלו  כ"סרב� ".., לדונו רוצי�  ה�  השני

אכ� שכזה, וליצני  טפשיי "אדרעסע " שע "פ  באמת

תיקו!. הזמנותיה�..? אליו יגיעו

 �נשלחכמוב שלא כזה ד"הזמנה " ואצ"ל,

לידו  מעול�  הגיע לא  ולאכי להבעל, הבי"ד, לא 

יגיע �אכ שהזמנה  מעוני� היו  עוזריה , לא וג�  האשה ,

לידו. יגיע שלא להיפ! : בדוקא  רצו  אדרבה, לידו,
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לבי "דאח "כ ג�  האשה  והטובהלכה  הישר

בראשות  אשדוד, גרוסדקריות וה�הרב  שליט "א ,

בזה "ל : להבעל , "הזמנה " הוציאו 

חיימובי� ,"באה  רחל  מרת  האשה לפנינו

בלי  לחו"ל  ונסעת  אותה  שעזבת  טענות  ובפיה

ולא לה לא  מזונות , משל�  �שאינ וכ� רשותה ,

עלותובעתלילדיה. עמה  לדו� לאר "י שתבוא 

הנ"ל ". העניני�  כל 

אתיש  האשה  שינתה  זה  בי"ד דאצל  להבחי� ,

ביקשה דש�  הרבנות , בי "ד מאצל  לגמרי מהלכה 

וכנ "ל גט" "כפיית לה שיאפשרו וברור: גלוי באופ� 

ה '). "גט דהרי (סי ' לעשות לכתחלה  מותר אצל� 

וכמו בלבד, האשה" "רצו�  סמ$ על רק מעושה ",

הגברי� את להשלי$ יו� , בכל  מעשי�  כ� שעושי�

אלפי  של  גיט� לפסול  די [וזה  גט , מת�  עבור לכלא 

בתחלה ]. מיד זה מפחד  שנכנעי� אחרי� 

דלאאבל  יועציה : לה  הורו זה בי"ד אצל  כא�

ודאי  זה כפיה ", "היתר מיד מה� תבקש שלא  רק 

אלא ועיקר.לא, כלל "גט " אצל�  תתבע לא דא�

לאנחותרק  עזבה  שבעלה מי "עגונה" פני תעמיד

וממא� בוחל  שהוא  בשביל  רק ומשענה , משע�  בלי

ולהכאיבה. לצערה  רוצה  וג�  כתבהולכ	 בה ,

אותה שעזב  הוא : טענתה שכל זו , ההזמנה  בתו$ 

הבלעדית : תביעתה  שזהו  וכאילו משע� , בלי

אותה , שעזב   �המשמעותדהייתכ לייצר רצתה ובזה
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עזבהמסול�: שהוא אלא  בו , רוצית שהיא  כאילו

בה...  �ממא ש "הוא " מחמת ממשיכי�]:אותה  [וה�

לדו� "האשה הדי� בית  את  עצמה  על  קיבלה

כדי�. בירורי� שטר על  וחתמה  כ� עלבתביעה,

כל על  לדו� ישראל , לאר�  מיידית  לבא  מוזמ�  �הנ

בעיר אחר  בבי"ד  או  דיד� בבי "ד  הנ"ל התביעות

מגורכ� ". מקו� בהדגשת�כוונת� [אשדוד 

מגורכ�" מדוע"מקו� בזה  להצדיק שרוצי�  ניכר ,

זהו אבל  ש�, לדו�  לבא  חייב  שהוא שהחליטו :

לקמ� וכדיבואר  עצו� , א')טעות ענ� ז', .(סי'

וממשיכי�]:

רוצה"האשה   �אינ שא�  בפנינו , הצהירה 

הנ "ל . בענייני�  לדו� לכא� שתוכלהרילבוא

מוכנה והיא פיטורי�, גט  "  �לאשת " לה  לשלוח

הגט ". את  לקבל 

הגט ",מלשו� :ג�  את לקבל מוכנה יוצא"והיא 

הנ "ל  יש):כטצדקי המסול�:(ד "ה הרוש� לעשות

שמתגעגעת מובהקת, מ "עגונה" שהמדובר כאילו

"בלית ורק  לאנחות, שעזבה נעוריה בעל על

הוא לנצח גלמודה תשאר שלא  כדי ברירה ",

גט... לקבל  מכלרוש� "מוכנה" יוצא  זה  מסול�

מדוע הוא : טענתה  שעיקר  וכאילו  ה"הזמנה ", נוסח 

הבעל דא� אלא  משע� , ובלי  לאנחות  אותה  שעזב

אומרת זאת הרי ע "ז , עמה  להתדיי�  לבא  רוצה אינו 

לחלוטי� . בה  ממא�  תקנהאז שהוא לה  שאי� כיו� 

לה לשלוח הברירה  לו  נותני� ה� כ�  על  אחרת ,

מה  לקבלה ..".גט, "מוכנה  [וממשיכי�]:שהיא 

זו,"ובא�  הזמנה נגד טענות אלו אי  �ל יש

"מישרי� " לביה"ד ימי�  עשרה   �תו לפנות  �עלי

שליט "א , כהנא דוב  ר' הגאו� –

."732,9053388 טל :

ע�אינו דוקא  להתקשר שעליו  מדוע  מוב� ,

משועבד הוא  א� דממנ "פ  זה , לאר"י בי"ד לחזור

אותה ע� להתקשר התועלת מהו  א "כ  ש�, ולדו� 

כא� , להתדיי� הזכות לו יש  אכ�  וא�  שבכא� , בי "ד

יכול  אינו שעשהמדוע  וכמו אחר בבי"ד לבחור

ג').וכנ"ל לקמ� (סי ' כ'"ד)[וראה  עי"ש ].(הערה

נוסחג� ההזמנה "הכינו מסירת בזה "ל :"אישור

נימסרה"בפנינו  למטה, החתומי�  עדי� 

מלמטה יד שבכתב  התוספת כולל הנ"ל  הזמנה

ובא� )[הנ"ל חימובי* ".](ד"ה אשר  לידי 

טל :_____________, 1)______________עד,

טל :_____________. 2)______________עד ,

ריק� ,הנה , נשאר העדי� חתימת שמקו� מה

והבינו : ידעו שהבי"ד גלויה  הוכחה ש"הזמנת�"זהו 

הבעל. ליד הגיע נימא ,ומעתה לא א� אפילו 

להתדיי� הבעל של  נכונותו  מה� העלימה שהאשה

וכנ "ל  דינינו בית ג')אצל  כ� ].(סי' מ "מ [וכדמסתבר

הוצאת סמ$ על שהוציאו  מה  על הצדקה  שו� אי�

"פסק מעול�, קיבלה  לא  שהבעל מה  זו , "הזמנה"

כדלקמ� . ברירה " בדר$ "כפיה  עליו להתיר די�"

שביררודאי�  טר�  כזה , פס"ד להוציא  אפשר 

חשוב שבי"ד הייתכ�  הזמנת�, את קיבל  שהבעל 

להבטיח צעדי� לנקוט אחריות ירגישו לא  שכמות�

הבעל. ליד  הגיע  אכ� שהזמנת�

לחשוש:וא� לעורר� די היתה לא  אכתי זה כל

עכ "פ ראו  זאת מ "מ  הבעל , ליד הגיע  לא  שהזמנת�

דלקמ�  דינינו בית בהכרזת  כ "ז ),מפורש  בערעורו(סי'

הכפיה , ביצוע  שלאחר  הגט פסלנות  על הבעל של 

טוע� : לד "ת.שהוא  מעול�  �הוזמ והייתכ	 שלא 

לרבות וג� מאז , שנתיי� במש$  שתקו שעכ "ז 

ששה עד זר , איש ע� האשה  שנתארסה  לאחר 

האסורה . החתונה  קוד� נתעוררודרק ימי�  אז 

[עד.. חלושה מניעה" "צו  להוציא  הכבידה משינת�

הועיל לא כבר שזה מה  הדברי� ", בירור "לאחר

וכדלקמ�  ס')מאומה , עליה].(סי ' �שאי טענה  וזהו 

כלל . תשובה  שו� 

בשולי אחר  הוסיפו מה], זמ� לאחר  [כנראה כ$

בזה "ל : המכתב ,

אשר"החלטה הרי בא�  אחד: צד  במעמד

אשתו  בתביעת  לדו�  לא"י לבוא  יסרב חיימובי� 

גט לשלוח יסרב לחלופי�  או חימובי�, רחל  מרת 

הנ "ל . במכתב ביה"ד כבקשת  לאשתו פיטורי�

אותו הרי לכו� בידו , היכולת שיש  מי לכל יש 

שית�  או בא"י, עמה לדו�  שיבוא  או  בי"ד: בש� 

בי "ד בפני  להעיד  העדי� ועל פיטורי�, גט

דהיינו  די�, בית  פסק  כפי בדיוק נעשה  שהכפיה 

פיטורי�, גט  שית�  או לא "י, שיבוא  זאתאו וכל 
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[נחת�]: ובנו "כ . קנ"ד סי' בשו"ע  שמואלכמבואר 

שטר�". אלעזר  ויזניצר , הירש  צבי גרוס , דויד

.[322502 ,60596 [דאק.

ליד ג�  מעול� הגיע  ולא נשלח לא  זו, "הזמנה "

רוצי� היו עוזריה, לא  וג�  האשה , לא כי  הבעל,

לידו. יגיע  �אכ בדוקאאדרבה ,שהזמנה  רצו

שלא והבינו  ידעו  הבי"ד וג� לידו, יגיע שלא  להיפ!:

לידו  "הזמנת� " הנה )[וכנ"ל הגיע ].(ד "ה
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.„ÁÈ ÌÏÂÎ Û¯Ëˆ‰· Î"˘ÎÂ ,ˆ"ÚÙ· "‰�˘Ó ¯·„·" ÌÈ¯ÂÓ‚

"� ����#:r"yz  oqip  yceg

קרלי�הצטרפו הנלבי"ד אשדוד בי"ד  לדברי

ו'), ו"פסק "והוציאו (0י' בזה "ל :"הזמנה " מדנפשייהו ,

אשר"על יעקב  הר ' שבי� ודברי�  הדי� דבר 

חיימובי* . רחל  ואשתו מצטרפי�אנוחיימובי* 

ניס�  ב' ביו�  אשדוד  הקריות שע "י  ביד "צ להזמנת 

זה : בעני� ולהחלטת�  אשרתש "ע, שיעקב 

ע� לדו� אשדוד  לאר "י  לבוא  חייב  חיימובי� 

נגדו. תביעותיה  על  אפשרושא�אשתו יסרב,

�כ על  אותו לש�],לכו�  יכול[שיבוא  ירצה , וא�

גט לה שישלח  ידי על  מלבוא , עצמו את לפטור

כדמו"י . נא� פיטורי� באעה"ח : מנשהוע "ז נחו� 

נא� טגגוטנ  פלסדיי�, יחזקאל  יהודה יהושע 

נא�  דיי�".יחיאל ...דיי�,

זקני ואיזה  אצל הל$  בלעז ] ["עסק� " דהו  מ� 

הנ "ל ופסק" "הזמנה  על והחתימ�  דורינו, גדולי

בדבר גמורי� טעותי� כמה בו [שיש קרלי�, מבי"ד

וכדלקמ�  ההלכה )משנה מבט בזה "ל :(מד"ה ,[

הנ"ל ,"[א ], את  לאשר  קרלי�.הנני נסי�
לב� ב "ה,[ב], וחלילה  להנ "ל , מצטר�  הריני 

פי  על חיוב ועליו ישראל, בת לעג�  כשר  ישראל 

בזה לו יטיב ואז כנ"ל, תורה  דעת  לשמוע התורה 

לישועה,ובבא , מצפה  באעה"ח שמואל ע"ז
[ג], ואזנר. תוה "ק ,הלוי מדי� ברור הדבר 

כא�  לבוא  לחייבו  ויש  אשתו, לעג� לו אפשר  שאי

לעזור אחד לכל  ומצוה  דינו, ידונו וכשיבא  לדיו� ,

בקרוב , מרובי� ,להביאו שמי�  לרחמי המצפה 

[ד], .�שטרנבו לדברי משה להצטר�  הרינו

הנ "ל שמחוייב שליט"א, הגאוני�  הרבני� 

בד"צ, לדברי ינע�,לציית יצחקולהושמעי� 
ווייס". טוביה

שע�לדעת :כדאי  זה , הזמנה " "פסק מכתב  דג� 

הגיע ולא נשלח, לא  דורנו ", גדולי  זקני  "חתימת

עצ� עד לראותה  זכה  לא  �ועדיי הבעל, ליד מעול�

הללו "הזמנות" כל טמנו  ועוזריה  דהאשה הזה, היו�

נצרכוכי בכיס�... לא הללו "הזמנות" של עצמ�  כל

ה� אדרבה לד"ת, יבא שהבעל התכלית: בשביל לה�

בפניו, שלא  אותו וידונו לד"ת, יבא שלא  בדוקא  רצו

ממנו. העלימוה   �כ למפרכדי ועל לה�  עשתשמש 

הגט כפיית על כדי� ],כ "הכשר" כאילו[שלא 

מישהו ידע דאי! ו "מסרב", "�"מעג מבעל שהמדובר 

מעול�. להבעל ההזמנות שלחו דוגמאוזהו שלא

דורנו גדולי מזקני  ואטלולא חוכא  מעשיית מובהק

להבעל, נועד זה שמכתב  לתומ�  שסברו שליט "א ,

לד"ת, שיבא כ! על לזרזו  מלי� כמה הוסיפו  �כ ועל

וקצ�. �בזיו וכדי בכיס� ..., טמנוה  שלמעשה   �בזמ בו

לקמ�  ונ "ז )[וראה כ ', והערות ופשוט, ד"ה ה', ].(הערה 

������ ����
����� ���� ��� �� !�����  ��� ���� ���

!������� !�������$ ���� ��� ��� ����
�&���� ����� �� ���� ��
� ����� ���� ����

����
��� �% ����#� ��� �� ���� ��	� ������
�������'�� �� !����� ���� ��%#� ��� �� �����
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razpd xg` jled  raezd . ̀

����·ÈÈÁ ÏÚ·‰˘ :ÂÏÈ‡Î ,Ï"�‰ ÔÈ„ È˙· ÏÎ Â·˙Î˘ ‰Ó
¯·„‰ ,Â˙˘‡ ÌÚ Ì˘ ÔÈÈ„˙‰Ï È„Î· È"¯‡Ï ‡Â·Ï

.ÌÂˆÚ ˙ÂÚË Ï"Â‰„ ËÂ˘Ù�����
�ÍÏÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˘‡‰
‰¯Â¯· ‰ÎÏ‰ È¯‰„ ,Â‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜Ó· ÏÚ·‰ ÌÚ ÔÈÈ„˙‰Ï

˜ÒÙ„ÎÂ ,Ú·˙�‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ Ú·Â˙‰„ :‡Â‰ ÚÂ„ÈÂ
���
,(‡"Ò ,„"È 'ÈÒ Ó"ÂÁ)ÔÓ˜Ï „ÂÚ ‰‡¯Â] .˘"ÈÚ(„"Î ‰¯Ú‰).[


�����ÂÏÏ‰ "˙Â�ÓÊ‰" ÂÈ‰ ÂÏ Ì‡ Û‡„ ,ËÂ˘Ù
Ó"Ó ,[Ï"�ÎÂ ‡"Ê˘ ‰Ó] ÏÚ·‰ „ÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó

.Ì‰ÈÏÚ ˙Â�ÚÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡Ï
���‡È‰ ‰¯Â¯· ‰ÎÏ‰

����:(‚"Ò ,„"È 'ÈÒ Ó"ÂÁ)‡Â·Ï‡Â·Ï‡Â·Ï‡Â·Ï ÍÈ¯ˆÍÈ¯ˆÍÈ¯ˆÍÈ¯ˆ Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘ ÌÂ˜ÓÌÂ˜ÓÌÂ˜ÓÌÂ˜Ó ÏÎÂ"ÏÎÂ"ÏÎÂ"ÏÎÂ"

,"ÏÏÎ,"ÏÏÎ,"ÏÏÎ,"ÏÏÎ Â˙�ÓÊ‰ÏÂ˙�ÓÊ‰ÏÂ˙�ÓÊ‰ÏÂ˙�ÓÊ‰Ï ˘ÂÁÏ˘ÂÁÏ˘ÂÁÏ˘ÂÁÏ ÍÈ¯ˆÍÈ¯ˆÍÈ¯ˆÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ ,ÔÂ„Ï,ÔÂ„Ï,ÔÂ„Ï,ÔÂ„Ï ÂÈ�ÙÏÂÈ�ÙÏÂÈ�ÙÏÂÈ�ÙÏÂ¯Â˜ÓÂ]
�����('Â 'ÈÒ ,Á"Á ,'‚ ¯Ú˘)‡·Â‰˘����˘„ÂÁÓ ,‡"È 'ÈÒ)

('·.[�����·˙Î ‰ÊÓ
��� �����:(Ì˘)Û‡„
‡·ÂÓ‰ "˙ÂÏˆ�˙�‰"‰
����(È�˘ ‰‚‰ ,‡"Ò ‡"È 'ÈÒ)ÔÎ Ì‚

ÚÓ˘Ó ÔÎÂ] ,‚"‰Î· ÍÈ¯ˆ Â�È‡��
�� 
����'ÈÒ ,‰"Á)

,(Ë"˜Ú"ÚÂ�
��� ���('‚ ‰Ï‡˘ ,‰"Ó 'ÈÒ).[��
�
·Â˘Â ¯ÂÊÁ ÂÈ¯·„ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ·ÈÈÁ ‡‰È˘ ,˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ
.˘"ÈÚ ,‡Ï„ È‡„Â ,ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ·˘ „"È·Ó Ï·˜È˘ ‰�ÓÊ‰ ÏÎÏ

ezy`e yi`a  mb jiiy  m`  oitzeya  m"cyxd oic . a

���‚"‰¯‰˘‚Ë�ËÂ‚‚Ë�ËÂ‚‚Ë�ËÂ‚‚Ë�ËÂ‚ ÌÂÁ�ÌÂÁ�ÌÂÁ�ÌÂÁ� ‰˘�Ó‰˘�Ó‰˘�Ó‰˘�Ó„"·‡ ‡"ËÈÏ˘
˜ÒÙ" ˜È„ˆ‰Ï ‰ˆ¯ ,˙Â˘È‡ È�È�ÚÏ ıÈÏ¯˜ �"¯‚‰

Â�È˙ÁÈ˘· Ï"�‰ Â�˙‰ÈÓ˙Ó ‰Ê "ÔÈ„,(„"Ú˘˙ ÔÂ˘Á):Â˜Ó�·
È¯·„ „ÂÒÈ ÏÚ ÒÒÂ·Ó Ì�È„ ˜ÒÙ˘�������'ÈÒ Ó"ÂÁ)

(Â"Ù˘Â ,‚"˜¯Á‡ ÍÏÂ‰ Ú·Â˙‰„ Ï"ÓÈ˜„ Ì‚‰„ :·˙Î˘
.Ú·˙�‰���‰ÊÈ‡· ˜ÒÚ· ÂÙ˙˙˘‰ Ì„‡ È�· È�˘˘Î

,¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ Â˙¯È„ ˙‡ Ì‰Ó „Á‡ ˜È˙Ú‰ Î"Á‡Â ,ÌÂ˜Ó
.Ú·˙�‰ ‡Â‰˘Î Û‡ Ì˘ ÔÂ„Ï ˜ÒÚ‰ ÌÂ˜ÓÏ ¯ÂÊÁÏ ·ÈÈÁ

����Ê‡ ÍÂÒÎÒ Ì‰È�È· „ÏÂÂÈ Ì‡˘ ,ÂÙ˙˙˘� ÔÎ Ó"Ú„
˙Â‡ÈˆÓ ˙˙ÈÓ‡ ÏÚ „ÂÓÚÏ Ï˜ ¯˙ÂÈ„ ÌÂ˘Ó ,Ì‚Â .Ì˘ Â�Â„È
.‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ„Ú‰ ÌÈÈÂˆÓ Ì˘„ ,˜ÒÚ‰ ÌÂ˜Ó· Ì˘ ÌÈ¯·„‰

��
�ÔÂ„ÏÂ ‰ÓÂ˜ÓÏ ¯ÂÊÁÏ ÏÚ·‰ ·ÈÈÁ Î"‚ ,„"�· ‰"‰
˙Â�ÂÓÓ È�È„Ó˘ ‰Ê ÔÂÈÓ„ ÂÒÒÈ·Â ,Ì˘ Â¯„˘ ÔÂÈÎ ,Ì˘ ‰ÓÚ

È¯·„ ÏÚ ,˙Â˘È‡ È�È„Ï���
�(Á"È˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)ÍÓ˙Ò‰˘
˘È‡ ÔÈ·˘ „"Â„ ÔÈ�ÚÏ Ì‚ Ï"�‰ Ì"„˘¯‰Ó È¯·„ ÏÚ

„"˙ÎÚ ,Â˙˘‡Ï$�·¯‰ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ È¯Ù Â‰Ê˘ ,¯"Â˘Â] .ÒÏÙÒÏÙÒÏÙÒÏÙ
ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,ÔÎ ·˙Î˘ ,ıÈÏ¯˜ „"È·Ó(‰ÓÂ ‰"„ ,„"� 'ÈÒ).[

����¯Â¯È·· Ì˘Â „È ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎÏ ËÂ˘Ù ¯·„‰
,Ï"�‰ Ì"„˘¯‰Ó È¯·„ „ÂÒÈ ÏÚ„ ÔÂÈÎ„ ,‰ÎÏ‰
¯·„‰ È¯‰ ,‰¯È¯· Í¯„· ‰ÈÙÎ ÂÈÏÚ ¯È˙‰Ï ÒÈÒ·‰ Â�·
È¯·„Ó Ì�ÂÈÓ„ ÔÎ‡ Ì‡ ,‡Â‰ ¯¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ÔÂ˘‡¯‰

.‰ÙÈ ‰ÏÂÚ ,˙Â˘È‡ È�È„Ï ˙Â�ÂÓÓ È�È„· Ì"„˘¯‰Ó
���
˜¯ ,"‰¯È¯· Í¯„· ‰ÈÙÎ" ¯˙È‰ ˙Â�·Ï ÍÈÈ˘ ‡Ï„ ,Ô·ÂÓ ‰Ê
‡Ï‡] ,‰ÈÏÚ ÏÚ·‰ ˙‡ ÔÈÙÂÎ˘ ‰Ó È�˘‰ ¯·„ ‰˙Â‡ Ì‡
˜„ˆÂÓ ‰Ê ·ÂÈÁ˘ ,[Ë‚ Ô˙Ó ÏÚ ‰ÙÈÏÁ‰Ï ‰¯È¯·‰ ÂÏ ˘È˘

.‰ÏÂÒÙ ‰ÈÙÎ‰„ È‡„Â Î"Ï‡„ ,¯ÂÓ‚ ËÏÁ‰· ÂÈÏÚ����
Â�· ˙‡ Ò�¯ÙÈ˘ ÔÈËÂ˘· Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ,„"‰ÓÏ
,ÏÂÒÙ Ë‚‰„ È‡„Â ,˘¯‚Ï ¯Á· ,‰ÊÓ ¯ËÙ‰Ï È„Î·Â ,ÏÂ„‚‰
‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈÏÂ„‚‰ ÂÈ�· ˙Â�ÂÊÓ· ·ÈÈÁ Â�È‡ ‡�È„Ó„ ÔÂÈÎ

'ÈÚ] Ù"ÊÂ ,Ê"Ú ÂÙÂÎÏ ÔÈ‡˘¯ ÂÈ‰�����('‡ 'ÈÒ ,‡"Á).[

�����Ï"�‰ ÔÈ„ È˙·˘ ‰Ó ‰Ê ·ÂÈÁ Ì‡ ,Ô�‡ ÈÊÁÈ�
ÔÂ„Ï ¯ÂÊÁÏ ·ÈÈÁ˘ :ÏÚ·‰ ÏÚ ÂÏÈË‰Â Â˜ÒÙ
¯·„ ‰˙È‰˘ ÂÏÈ‡Î ,Ï"�‰ Ì"„˘¯‰Ó ÔÈ„ „ÂÒÈ ÏÚ ‰ÓÂ˜Ó·

.ÏÏÎ· ‰ÎÏ‰Ï „ÓÚÓ ˜ÈÊÁÓ ‰Ê Ì‡ ,¯Â¯·Â ËÂ˘Ù�
�
‰ÁÂÎ ÏÂ„‚ ÍÎ È„Î „Ú Ì‡ ¯¯·Ï ˘È È˙Î‡ ,‡Â‰ ÔÎ ÔÎ‡ Ì‡
¯˙È‰Ï ÒÈÒ·Î ˘Ó˘Ï ÏÎÂ˙ ‰Ê· Â�Â‡ÈÓ˘ „Ú :‰Ê ·ÂÈÁ Ï˘
¯È˙‰Ï ‰ÁÂÎ· ‡‰˙˘ :˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ,‰¯È¯· Í¯„· ‰ÈÙÎ

.‡ÓÏÚÏ ˘È‡ ˙˘‡„ ‰¯ÂÓÁ‰ ‰Â¯Ú��
��‰‡¯� ÔÂÈÚ‰
Â�È‡„ Î"˘ÎÂ ,ÏÏÎ ‡�È„Ï „ÓÚÓ ˜ÈÊÁÓ Â�È‡ ‰Ê ·ÂÈÁ˘ ¯Â¯·

______________________

�ש! � אשתו ע!  להתדיי* בכדי לאר"י ליל0  חייב שהבעל  הזה : בקביעתו צודק  היה  לו א!  א,  דבאמת להדגיש , יש 

כו "ע  לאו דהרי לכל , ידוע  אינו  מהרשד"!, דברי על המבוסס  כזה  גדול דחידוש  פשוט  מ "מ  וכדלקמ*], שז "א  [מה

אותו  שמחייבי!  דמה ד "ז, בההזמנה פירשו לא  ומדוע הנתבע , אחר הול0 התובע עני* דבכל לתומ!  וסוברי!  גמירי דינא 

הנ"ל. המהרשד "!  של דינו מכח  הוא ש! , [מה �����
לבא  לדינא  מוצדק בזה  מעמד! היתה  לו א!  דא,  פשוט ,

ע "ז  מקוד!  לדו* בכדי שבכא*, בי"ד  מאיזה  מקוד!  יוזמ* שהבעל  שידאגו, והיושר הצדק  מ* היה  מ "מ  וכדלקמ*], שז"א

דהבעל  הזה : דקביעת! מיד  מתברר היה  ואז  אשתו , ע!  ש!  לדו* לאר "י לחזור מחויב שהוא  הדבר , אמת  אכ* א!  גופא :

וכדלקמ* . עצו! טעות  הוא אשתו, ע!  ש!  לדו*  בכדי לא "י לחזור מחויב
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ÏÚ ¯È˙‰Ï ,‰¯È¯· Í¯„· ‰ÈÙÎ ¯˙È‰Ï „ÂÒÈÎ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ
.˘È‡ ˙˘‡„ ‰¯ÂÓÁ‰ ‰Â¯Ú ‰„ÂÒÈ��Í¯ÙÂÓ ÍÎ È„Î

‰¯‡˙Ï ÌÈÏÂÎÈ ˜„ˆ·˘ „Ú ,‰Ê ÔÂÈÚ¯¯·„·¯·„·¯·„·¯·„· ˙ÂÚË"Î˙ÂÚË"Î˙ÂÚË"Î˙ÂÚË"Î
"‰�˘Ó"‰�˘Ó"‰�˘Ó"‰�˘Ó$�:Ô‰ ÂÏ‡Â ,ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ÁÎÓ Â‰ÊÂ ,

ezy`e yi`a  mb jiiy  razpd xg` jled  raezd oic  m` .b

����
�ÏÚ··„ :ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ ˙Ú„ ÚÂ„È È¯‰„
:‡�È„Â ‡ÏÏÎ Í‰ ‡ÎÈÏ ,Ê"ÚÊ ÌÈ�„‰ Â˙˘‡Â
ÏÚ·‰˘Î Û‡„ ‡Ï‡ ,ÏÏÎ "˙\Ú·˙�‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ Ú·Â˙‰"„
.ÂÓÂ˜Ó· ÂÓÚ ÔÂ„Ï ˙ÎÏÏ ‰˘‡‰ ˙·ÈÈÁ Î"‚ ,Ú·Â˙‰ ‡Â‰

�����:Ô‰ ÂÏ‡Â ,ÌÈ˜ÂÓÈ�Â ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ÁÎÓ ÔÎ��

‡È·‰˘ ÂÓÎ ,Â„Â·Î· ˙·ÈÈÁ ‡È‰˘ ˙ÓÁÓ���	�'ÈÒ Ó"ÂÁ)

(„"˜Ò ,„"ÈÔÂ‡‚‰ Ì˘·,ÈÊ�Î˘‡,ÈÊ�Î˘‡,ÈÊ�Î˘‡,ÈÊ�Î˘‡ Ï˘Ú‰Ï˘Ú‰Ï˘Ú‰Ï˘Ú‰ È"¯‰ÓÈ"¯‰ÓÈ"¯‰ÓÈ"¯‰Ó.˘"ÈÚ���
‡Â‰˘Î Û‡] Ú·˙�Î "˜ÊÁÂÓ" ÔÈ„ ÏÚ·‰Ï ˘È ÔÈ˘Â¯È‚ ÔÈ�ÚÏ„
˜¯Â ,˙¯Á‡ ‡˘ÈÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ ‡�È„Ó„ ÔÂÈÎ ,[‰˘¯‚Ï Ú·Â˙‰

Î"˘ÓÎÂ ,¯ÂÒ‡ [‰"Ó‚¯„] "‰�˜˙"Ó����
 ����
(‰‚‰· „"È ˙Â‡ ,·"ˆ 'ÈÒ Ú"‰‡)‡·ÂÓ]���	�'ÈÒ Ú"‰‡Â .Ì˘)

('‚ ˜"ÒÂÒ ,‰"Ú.[����ÌÂ˜Ó ÈÂ�È˘Ï ÏÚ·‰ ˙ÂÎÊ ÔÈ„Ó
Î"˘Î Î"‡ ,[ÌÈˆÂÁ� ÌÈÓÚËÓ] ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯Â‚Ó

,ÂÓÚ ÔÂ„Ï È„Î· ÈÚ¯‡ ÔÙÂ‡· ÂÈ¯Á‡ ÍÏÈÏ ˙·ÈÈÁ„Î"˘ÓÎ
˙Â‰‚‰·���� ����,(‡"Ò ,‚"È 'ÈÒ Ó"ÂÁ).˘"ÈÚ

���,‰ÎÏ‰Ï ÂË˜�‰˘‡‰‰˘‡‰‰˘‡‰‰˘‡‰ ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ Ú·Â˙‰Ú·Â˙‰Ú·Â˙‰Ú·Â˙‰ ÏÚ·‰˘ÎÏÚ·‰˘ÎÏÚ·‰˘ÎÏÚ·‰˘Î Û‡„Û‡„Û‡„Û‡„
ÂÓÂ˜Ó·ÂÓÂ˜Ó·ÂÓÂ˜Ó·ÂÓÂ˜Ó· ÂÓÚÂÓÚÂÓÚÂÓÚ ÔÂ„ÏÔÂ„ÏÔÂ„ÏÔÂ„Ï ÂÈ¯Á‡ÂÈ¯Á‡ÂÈ¯Á‡ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ˙ÎÏÏ˙ÎÏÏ˙ÎÏÏ:ÂÏ‡ ÌÈ˜ÒÂÙ

�
�� ����,(Â"� 'ÈÒ ,·"Á)������(Ê"ˆ 'ÈÒ ,Ë"Á)$�,
��� �����(Î"ÎÂ ‰"„ ,Á"ˆ˘ 'ÈÒ ˜"Â„‰Ó)$�,����� ����

,(Ë"˜ 'ÈÒ)����� �����(Â"Ú 'ÈÒ)„ÂÚ ÛÂ¯Èˆ·]����� ��
,[˘"ÈÚ ,ÌÈÓÂ˙Á����
,('‰ 'ÈÒ ,‡"Á Ó"ÂÁ)Ú"ÚÂ],Ì˘)

('Ë 'ÈÒ ,·"Á Ó"ÂÁ,[���� ����(Ê"ˆ¯ 'ÈÒ ˙Â·Â˘˙ È˜ÒÙ ,Â"Á)

Ú"ÚÂ] .˘"ÈÚ
����:(‰"ˆ 'ÈÒ ,‰"Á)˙ÈˆÂ¯‰ ‰˘‡ ÏÎ„
.[˘"ÈÚ ,ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,Ú·Â˙ ÔÈ„ ‰Ï ˘È ˘¯‚˙‰Ï

����ÂÚ„È ‡Ï ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ Í�‰ ÏÎ„ ,‡ÓÈ� ÂË‡
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÙ˙Â˘„ :Ï"�‰ Ì"„˘¯‰Ó È¯·„Ó

.˜ÒÚ‰ ‰˘Ú�˘ ÌÂ˜Ó· ÔÂ„Ï��
Ï"Ò„ Ï"ˆ ÍÁ¯Î ÏÚ
.ÏÏÎ ‰Ê ÔÈ„ ˘"Ï ‰ÏÚ·Â ‰˘‡·„ :[Ï"�‰ ÌÈÓÚË '‚ ÁÎÓ]

�
�Ó"Ó„ ,Ú·Â˙‰ ‡Â‰ ÏÚ·‰˘Î Û‡ ,ÔÎ Ï"Ò„ Ô�ÈÊÁ
.˙"„Ï ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ��
ÏÚ·‰˘Î Â"˜Â Î"˘Î

______________________

�בגדר� הוא מפורסמי!, פוסקי! לדברי בניגוד  שהוא  הוראה  דכל הלכה : בספרי פשוט  Ó˘�‰ ",דהדבר ¯·„·  ̇ ÂÚË"
סק"ב)y"ztdוכמש "כ כ"ה , סי ' xi`iבש! (חו "מ  zeg(קס"ה "ÚËÎ‰ וז"ל:(סי'  Ï" ‰ ÌÈ˜ÒÂÙ È¯ÙÒ·  ̄ÎÊ�˘ ‰Ó  ÏÎ Ï"ÓÈÈ˜

," ‰�˘Ó סק"ה )����עכ"ל .·„·̄  ipydבש! (ש! ,  heg('ס È„‰Ï‡ וז"ל :(סי ' ¯‡Â·Ó  ̄·„· Â�ÈÈ‰„ ," ‰�˘Ó ¯·„· ˙ÂÚË"
, ÌÈ˜ÒÂÙ·. עכ "ל���ל "כללי ���� בניגוד להלכה ביניה!  מכריעי! דא!  הפוסקי!, מחלוקת בה  שיש  בדבר דה "ה 

לקמ*  וכדחזינ* משנה ", בדבר "טעות הו"ל  ג"כ ו ')הוראה ", ÈÏ"לעני* (אות   ÌÈ˜". וזפו"ב ג! �	���עי"ש , דה "ה 

וכנ"ל  די* להפסק הסכימו  הדור  גדולי שזקני דמה ואיזהו ),בנ"ד, להדיא (ד"ה  וכמש "כ כלו! , משנה ז'ahixd "`אינו  (ע"ז 

יוס,) ורב ד "ה  Ï‰ וז "ל:ע"א , Ô�È˘ÈÈÁ  ‡ÏÂ , ‡Â‰  ‰‡¯Â‰ Â‡Ï ,"¯Â„‰ ÏÂ„‚ ÈÙÓ ÂÏÈÙ‡" , ‰�˘Ó ¯·„· ˙ÂÚË·  ̇ Â‡¯Â‰  ÏÎ˘

, ÏÏÎ. עכ"ל���� g"lv:(וכל ד"ה ע"ב, ס"ג �˘‡̄ (ברכות  ¯˙ÂÓ‰Â ¯Â‰Ë‰ , ‰¯ÂÓ‰  ̇ ‡¯Â‰·  ÌÈÈÂÏ˙ ‰¯Â˙‰ È�È„ ÂË‡„"
, ÍÂÙÈ‰·  ‰¯ÂÓ‰ ‰¯ÂÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,Â¯È˙‰·Â Â˙¯‰Ë· ובאיסורו בטמאתו נשאר והאסור  שהטמא גיסא: לאיד0  דה "ה  [וכמוב*

בהיפו0], המורה  יורה  א! ˙Â¯‰ ...אפילו ÔÈ„  ‡Â‰  ÍÈ‡  ÚÈ„Â‰Ï  ̃ ¯  ‡Â‰ ‰¯ÂÓ‰ ˙‡¯Â‰Â��� ÏÚ Â¯Ó‡ ÂÏÈÙ‡˘ Â¯Ó‡˘
, Ì‰Ó  Ï·˜Ï ‰˙‡  ÍÈ¯ˆ  Ï‡Ó˘ ÔÈÓÈ ÏÚ  ÍÏ Ì¯ÓÂ‡˘ ÍÏ  ‰‡¯� ÂÏÈÙ‡˘ Â�ÈÈ‰ ,Ï‡Ó˘ ÔÈÓÈexn`iy dlilg  mnvr md la`

,dzkldk  zexedl  mz`xedn xefgl mnvr md  miaiig ,zn`d lr ecnr  k"g`e oica erh m`e ,l`ny oini  lr Ì˙‡ Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ
, ̆ „ÂÁ‰  ̆ Â„È˜· .. ̃ ¯ .. ÌÈÚËÂÓ  ÂÏÈÙ‡*לקמ ראה  פשוטי!, דברי!  שה! והג! ואצ"ל)עכ "ל, סוד"ה  ל"ח, ותבי* .(הערה 

�תרמ"א )cm" yxdnוהג!� כ"ד, סי ' גט (ח "ד, להכשיר א"א ועכ "פ  לד"ת, אחריו ליל0  חייבת  דהאשה ברור  הדי* דאי*  כתב 

בתשובתו הרי מ "מ  עי"ש , במקומו עמו לדו*  רוצית  שאינה  זו: טענה  סמ0  על כרחה  תרס "ז ),בעל צ "ז, סי ' אכ* (בח"ט ,

עי"ש . עליה , אחרת  לישא להבעל  להתיר כיסוד לד "ת , אחריו ללכת  שחייבת זו דיעה  דכשפוסק �
��מצר,  הכלל: לפי

עי' האחרוני! , כדבריו הלכה עצמו, וי"ז ),g"cyסותר  י "ד אותיות  ט "ו, סי ' הפוסקי!  [שנכתב (כללי בח "ט  כמש "כ  העיקר  הרי

אחריו . ללכת שחייבת  שבח "ד ]: דבריו לאחר  שנה כ "ה 

�דבספרו � i"y והג! jxr(אב ד"ה  ס"א  י"ד, סי ' אבל (חו"מ  לד"ת, אחריו  ללכת חייבת  דאינה  i"y כתב : zxeyza שנדפס]

כנ"ל האחרוני! כדבריו דעתו  דכ* נקטינ*  וא "כ  לד"ת , אחריו  ללכת  דחייבת כתב הער "ש ], לאחר  שנה  ו ')י"ג  .(הערה 
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ÔÈ·Â "ÏÚ·"Î ÔÈ· :ÏÂÙÎ ÁÎ ÂÏ ˘È Ê‡„] Ú·˙�‰ ‡Â‰
.ÂÓÂ˜Ó· ÔÂ„Ï ˙ÎÏÏ ˙·ÈÈÁ ‡È‰˘ È‡„Â ,„"�·ÎÂ ["Ú·˙�"Î

razpd  ̀ edyk  micen eixg` zkll  v" ̀c mixaeqd  s` .c

�
�‡¯È·ÒÂ ,Ï"�‰ ÔÈ„ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙Ú„Ï
˙\Ú·Â˙‰"„ ÏÏÎ‰ ÍÈÈ˘ Â˙˘‡Â ÏÚ·· Ì‚„ Â‰Ï

:Ì‰ ÂÏ‡Â ,˙\Ú·˙�‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰�����,(Ê"Ù¯ 'ÈÒ ,‡"Á)

���	,('‚ ˜"ÒÂÒ ,‰"Ú ÈÒ Ú"‰‡Â .‚"˜Ò ,„"È 'ÈÒ Ó"ÂÁ)

�����,(„"Ò ,„"È 'ÈÒ Ó"ÂÁ)����� ���,(·"Ï¯ 'ÈÒ ,‡�ÈÈ�˙)

���� ��	,(‰"Ù 'ÈÒ ,·"Á)����
 ����'ÈÒ Ú"‰‡ ,·"Á)

,('Á���� ���,('� 'ÈÒ ,˙ÂÈÁ)��� ���,('· 'ÈÒ ,‡"Á ,¯ËÈÈÏ)

���� ���
,(Á"Ï 'ÈÒ ,‡"Á)���� ��
,(‚"Ù 'ÈÒ ,·"Á)

������,(„"Ó˜ 'ÈÒ ,‡"Á)���	
 ���,(‚"È ¯Ó‡Ó)�
�
�����,('È 'ÈÒ)����� ��,(‰"Ï 'ÈÒ)���
 ���
'ÈÒ ,·"Á)

,(Ê"�
��,('‰ ˙Â‡ ,„ ' ÈÒ ,·"Á Ó"ÂÁ)��� �����,Ó"ÂÁ)

,('‡ 'ÈÒ���� �����,('· 'ÈÒ Ó"ÂÁ)����� ���� ����
,(·"È 'ÈÒ ,·"Á)�
��� ���(‰"Ó 'ÈÒ).˘"ÈÚ

���
,Ú·Â˙‰ ‡Â‰ ÏÚ·‰˘Î ‡�ÂÂ‚· ˜¯ ÔÎ Â·˙Î Ì‰
ÌÂ˜Ó ÏÎÓ„ ,‚"‰Î· Ô�È¯Ó‡ ‡Ï ÍÎ È„Î „Ú„
˜¯ È�‡˘ Â˙˘‡Â ˘È‡·„ ÌÂ˘Ó ,ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ˙·ÈÈÁ ‡È‰

.Ï"�‰ ÌÈÓÚË ÁÎÓ��
‡Â‰ ÏÚ·‰˘Î :ÍÙÈ‰Ï„ ‡�ÂÂ‚·
Ï"�ÎÂ ÏÂÙÎ ÁÎ ÂÏ ˘È Ê‡„] Ú·˙�‰(‰˙ÚÓÂ ‰"„),„"�·ÎÂ [

ÁÎÓ ˜¯ ‰ÓÂ˜ÓÏ ÍÏÈÏ ÏÚ·‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ„ Ô‡Ó ˙ÈÏ ‚"‰Î·
.Ì„Â˜Ó Ì˘ Â¯„˘ ˙ÓÁÓ :Ì"„˘¯‰Ó Ï˘ Â�È„����

ÌÂ˜Ó· ÔÈÈ„˙‰Ï ˙ÎÏÏ ˙·ÈÈÁ ‰˘‡‰„ :‚"‰Î· ÌÈ„ÂÓ
ÍÏ‰ ‡Â‰˘ Ì‚‰ ,ÏÚ·‰'ÈÚ] ,‡"˜ÓÏ Â‡˘È�˘ ÌÂ˜ÓÓ ·ÊÚÂ

���� �����,('· È"ÒÂÒ ,Ó"ÂÁ)����� ���� �����,·"Á)

(·"È 'ÈÒ.[˘"ÈÚ ,‡È„‰Ï ˙‡Ê Â˘È‚„‰˘

dnewnl  zkll  zaiigy  ̀icdl w"yxdn wqt c"pc  ̀peeba . d

���·¯‰ ÔÈÈˆ˘ÒÏÙÒÏÙÒÏÙÒÏÙÔÓ˜Ï](‰ÓÂ ‰"„ ,„"� 'ÈÒ)‰È‡¯Î [
È¯·„Ó ,ÂÈ¯·„Ï���
�(Á"È˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)ÚÈÈ˙ÒÓ„

.Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ·˘ ˙"„ ÔÈ�ÚÏ Ì"„˘¯‰Ó È¯·„Ó��
�
ÈÂ‰„,¯Â˙ÒÏ,¯Â˙ÒÏ,¯Â˙ÒÏ,¯Â˙ÒÏ ‰È‡¯‰È‡¯‰È‡¯‰È‡¯‡ÓÚË ¯˜ÈÚ· ˘È‚„Ó ‡Â‰ È¯‰„

ÈÂ‰„ ,ÂÓÂ˜ÓÏ ÍÏÈÏ ˙·ÈÈÁ ‰�È‡˘ ËÈÏÁ‰˘ ÚÂ„Ó ‡˙ÏÈÓ„
.‰ÎÏ‰Ï „Â‚È�·Â ¯ÂÒÈ‡· ‰�ÓÓ ÍÏ‰˘ ÌÂ˘Ó����Ì˘

‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,ÌÂÏ˘· ‰ÏÚ· ÌÚ ˙ÂÈÁÏ ‰˙ˆ¯˘ ‰˘‡Ó È¯ÈÈÓ
.Ì˘ ÍÏ‰ Ê"ÎÚ ‰ÓÈÎÒ‰ ‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏÂ ,È"‡· Ú˜˙˘‰Ï ‰ˆ¯

��„Â‚È�· ‰ÓÂ˜ÓÓ ÍÏ‰˘ ÌÂ˘Ó„ ,¯˘ÂÈ‰ ÔÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ
,ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ Í¯Ëˆ˙ ‡È‰˘ ‰ÊÓ ÁÈÂÂ¯È „ÂÚ ,‰ÎÏ‰Ï

.¯Î˘� ‡ËÂÁ„ Â�ÈˆÓ�Â����,˙ÂˆÂÙ˙‰ ÏÎ· ‚‰�Ó‰ ÔÎ„
,Â˙Â‡ ÌÈ‡ˆÂÓ˘Î Ê‡ ,ÌÈ˜Á¯Ó· ÌÏÚ�Â Â˙˘‡Ó Á¯·˘ ÏÚ·„
¯Ó‡� Ì‡„ ,‰ÓÂ˜Ó· Â˙˘‡ ÌÚ ÔÂ„ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Â˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ
.˘"ÈÚ ,¯Î˘� ‡ËÂÁ ‡‰È È¯‰ ,ÂÓÂ˜Ó· ÔÂ„Ï ‡·˙ ‡È‰˘

���·Â˘˘ ,‰·Â˘˙‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÛÈÒÂÓ˜ ‡ÓÏÚ· ÛÈ�ÒÏ
¯Á‡Ó„ ,Ï"�‰ Ì"„˘¯‰Ó È¯·„Ó Â�È„ ˜ÒÙÏ ÚÂÈÒ ‡ˆÓ

Â˙ÎÈÓÒ ¯˜ÈÚ Ï·‡ ,Ì˘ ÔÂ„Ï ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Ì˘ Â¯„˘‡Â‰
.˘"ÈÚ ,¯Î˘� ‡ËÂÁ ‡‰È ‡Ï˘ :˜ÊÁ‰ ÌÚË‰ ÔÓ


��‡ËÂÁ ‡‰È ‡Ï˘ ÌÚË‰ ‡ÏÂÏ„ ,‡Â‰ ÔÎ˘ ‰È‡¯
,‰ÓÂ˜ÓÏ ¯ÂÊÁÏ ÏÚ·‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰È‰ ‡Ï ,¯Î˘�

.„ÂÁÏ Ì"„˘¯‰Ó Ï˘ Â�È„ ÏÈ·˘· ˜¯
���‰ÈÙÂ‚ Â‰È‡
ÂÈ˙Â‰‚‰· ‡È„‰Ï ·˙Î���� ����(‡"Ò ,‚"È 'ÈÒ Ó"ÂÁ)

ÏÈ·˘· ‰·ÊÚ ‡Â‰Â ,ÂÓÚ ˙ËËÂ˜˙Ó ‰˘‡‰˘ ‡�ÂÂ‚· :ÍÙÈ‰Ï
.Ú·Â˙‰ ‡Â‰˘Î Û‡ ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ‰ÎÈ¯ˆ Ê‡ ,ÍÎ��

ÌÈ˜ÂÓÈ� ÏÈ·˘·] ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙Â�˘Ï È‡˘¯ Ì‡„ :˜ÂÓÈ�‰
˙ÎÏÏ ‰ÁÈ¯Î‰Ï ‰ÁÂÎ· ˘È˘ Î"˘Î ,ÚÂ·˜ Í¯„· Û‡ [ÌÈˆÂÁ�

.˘"ÈÚ ,ÂÓÂ˜Ó· ÂÓÚ ÔÂ„Ï È„Î· ,ÈÚ¯‡ Í¯„· ÂÈ¯Á‡���
Ê‡ ,Ì¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ·ÂÊÚÏ È‡˘¯ ‰È‰ ÏÚ·‰˘Î ‡�ÂÂ‚·„ ,Â�Ï
Â"˜Â Î"˘ÎÂ ,Ú·Â˙‰ ‡Â‰˘Î ÂÏÈÙ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ˙·ÈÈÁ

.‰ÊÓ Â�ÈÚ ˙‡ ÌÈÏÚ‰ ÍÈ‡Â ,„"�·ÎÂ Ú·˙�‰ ‡Â‰˘Î

�����,˜"˘¯‰ÓÏ Ï"Ò„ Ô�ÈÊÁ Ì‡„ ,Â‚· ÌÈ¯·„ ˘È ‰ÊÓ
‰È„ ¯·Î ,„ÂÁÏ "˙ÂËË˜"„ ˜ÂÓÈ�‰ Û‡„
.‰ÓÂ˜Ó ·ÂÊÚÏ ÍÎ ÏÈ·˘· ÂÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰˘ ,„ÂÒÈÎ ˘Ó˘È˘

��
,Â˙·ÊÚÂ ÂÈÏÚ "‰„¯Ó" ‰˘‡‰˘ ,„"�· Â"˜Â Î"˘Î
Î"˘ÓÎÂ ,‰ÏÁ˙ÎÏ ‡"˜ÓÏ ÍÏÈÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ„ È‡„Â ‚"‰Î·

‡È„‰Ï������,(Ê"È˙ 'ÈÒ)
���� ��
 ����(‚"È 'ÈÒ)

ÔÓ˜Ï„ÎÂ]('· ˙Â‡ ,'‰ Û�Ú).[˘"ÈÚ
�����,‡ËÈ˘Ù
Â�È„ ÌÂ˘Ó ˜¯ ,Ì˘ ‰ÓÚ ÔÂ„Ï ‰ÓÂ˜ÓÏ ¯ÂÊÁÏ ·ÈÈÁ Â�È‡˘
Î"˘ÎÂ ,Ú·Â˙‰ ‡Â‰ ÏÚ·‰˘Î ÂÏÈÙ‡ Â‰ÊÂ ,Ì"„˘¯‰Ó Ï˘

.·"ÂÙÊÂ ,„"�·ÎÂ Ú·˙�‰ ‡Â‰˘Î

oecl jlil lrad  z`  miaiign  eid miwqetd  aex  m` s` . e
 xenb " dpyn xaca zerh"  df wqt did  k"b , dxira

�����˙ÂÂÈÚ Ï„Â‚ ÚÈ‚Ó˘ ÔÎÈ‰ „Ú ËÈÏ·‰Ï È„Î· ,˙‡˘
.„"�· ÔÈ„‰���
�‡ˆÓ� ‰È‰ ÂÏ Ì‡ Û‡„

ÏÚ·‰Â ,˙„¯ÂÓ ‡È‰ ‰˘‡‰˘Î Û‡„ :Ï"Ò„ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÔÈ·
·ÈÈÁ Ê"ÎÚ ,Ú·˙�‰ ‡Â‰Â ,Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ·ÂÊÚÏ È‡˘¯ ‰È‰

.[‡"Ê˘ ‰Ó] ,˙"„Ï ‰¯ÈÚÏ ÍÏÈÏ ‡Â‰
��‡Ï‡ ,„ÂÚ
Ê"‚˘ ‰Ó] ,ÔÎ ÌÈ¯Â·Ò ÂÈ‰ "ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯" Ì‡ ÂÏÈÙ‡„

.[Â�È‡���ÌÚ ÔÂ„Ï È"‡Ï ¯ÂÊÁÏ ·ÈÈÁ˘ :Ì�È„ ˜ÒÙ
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˙Â¯ÓÏ ,¯ÂÓ‚ "‰�˘Ó ¯·„· ˙ÂÚË" ÔÈ„ ‰Ï ‰È‰ Â˙˘‡
.ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„ Ù"Ú ‰˙È‰˘

�����ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ ÏÎÓ ‡Â‰ ÌÎÒÂÓ ¯·„
,Â˙˘‡· "˜ÊÁÂÓ" ÔÈ„ ÂÏ ˘È ÏÚ·‰„ :ÌÈ�Â¯Á‡Â
Â�ÈÒ¯Ë�Â˜· ,Ì‰È¯·„Ï ˙ÂÓÂ˜Ó È‡¯Ó ÔÂÓ‰ ÔÈÈÂˆÓÎÂ]

��
� ���	�,('„ ˙Â‡ ,'‚ Û�Ú ,'Ë 'ÈÒ)‚ˆÂÓ���� ���	�
(5029 ÌÂ˘È¯).[˘"ÈÚ���ÈÏÂ„‚ ÏÎÓ ÌÎÒÂÓ ¯·„ ‡Â‰ ‰Ê

ÏÚ·‰ ˙‡ "·ÈÈÁÏ" [ÔÈ�ÚÏ ˜¯ Û‡] Ú‚Â�‰ ÏÎ·„ :ÌÈ˜ÒÂÙ‰
ÂÏ ˘È ,[„"�·ÎÂ ÍÎ ÏÚ "ÂÙÂÎÏ" ÔÈ�ÚÏ Î"˘ÎÂ] ,ÔÈ˘Â¯È‚·

"ÈÏ ÌÈ˜" ˙�ÚË ˙ÂÎÊ$�.Ì‰È¯·„ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÌÂ˘ ‡ÎÈÏÂ ,
���ÁÂÙÈ˜„ :ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ ÏÎÓ ÌÎÒÂÓ ¯·„ ‡Â‰ ‰Ê

¯„‚· Ï"Â‰ ,"ÈÏ ÌÈ˜" ˙ÂÎÊÓ ˜ÊÁÂÓ‰¯·„·¯·„·¯·„·¯·„· ˙ÂÚË"˙ÂÚË"˙ÂÚË"˙ÂÚË"
"‰�˘Ó"‰�˘Ó"‰�˘Ó"‰�˘ÓÂÓˆÚÓ ÔÎ ÔÚË ‡Ï˘Î Û‡$�.��ÚÈ‚Ó ÍÎ È„Î

Â‰ÂÁÙÈ˜ Ì‡„ :Ï"ÓÈ˜„ ,"ÈÏ ÌÈ˜ ˙ÂÎÊ" Ï˘ ‰Ù˜Â˙ Ï„Â‚
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i" ̀a oecl jliy ezekdl xeq` ,o`k oecl okend lra .`

����‰ÈÙÎ ¯È˘Î‰Ï ˘"Ï„ ‰Ó „·ÏÓ„ ,‡Â‰ ËÂ˘Ù ¯·„
,¯Á‡ ¯·„ ÏÚ Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ˘ È"Ú ‰¯È¯· Í¯„·

ÂÈÏÚ ı·Â¯˘Î ˜¯·ÂÈÁ·ÂÈÁ·ÂÈÁ·ÂÈÁÔÈÙÂÎ˘ ‰Ó ¯·„‰ Â˙Â‡ ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‚
Ï"�ÎÂ ,‰¯È˘Î ‰˙¯ÂÓ˙ Ô˙Â�˘ Ë‚‰ ÔÈ‡ Î"Ï‡„ ,‰ÈÏÚ Â˙Â‡

.('·Â '‡ ÌÈÙ�Ú)����‰ÈÙÎ ¯È˘Î‰Ï È„Î· Í¯ˆ� Ì‚ ,‰Ê
‰˙Â‡˘Î ˜¯ ,¯Á‡ ¯·„ ÏÚ Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ˘ È"Ú ‰¯È¯· Í¯„·

˘�ÂÚ‰˘�ÂÚ‰˘�ÂÚ‰˘�ÂÚ‰,¯Á‡‰ Â·ÂÈÁ ˙‡ ÌÈÈ˜È˘ ÏÚ ÂÈÏÚ ÌÈÚˆ·Ó˘ ‰Ó
.‡�È„Ï ˜„ˆÂÓ ‡Â‰������Ô�ÈÚ·„ ‰Ó ÛÒÂ�·„

Ô�ÈÚ· ,‡�È„Ï ÂÈÏÚ ˜„ˆÂÓ ‡‰˙ È�˘‰ ˘·„ ÏÚ "·ÂÈÁ"‰˘
‡‰È ÔÎ Ì‚ ,‰¯Â·Ú· ÂÈÏÚ ÌÈÚˆ·˘ ‰Ó "˘�ÂÚ"‰˘ ÈÓ�

.‰ÏÈ·˘· ‡�È„Ï ÂÈÏÚ ˜„ˆÂÓ

���‰Ó ‰ÈÙÎ‰ ˘�ÂÚ„ ÔÂÈÎ„ ,¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‚"‰Î·
‡ÏÂ È�˘‰ ¯·„‰ ÏÈ·˘· ,‡�È„Î ÂÈÏÚ ‰˙˘Ú�˘
·ÂÈÁ‰ ‰˙Â‡Ó ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ Â�Âˆ¯· ‡Â‰Â ,Ë‚‰ ÏÈ·˘·

.Ë‚ Ô˙Ó· ‰ÙÈÏÁ‰Ï ¯Á· ,˘�ÂÚ‰Â��
¯˘Î Ë‚‰ È¯‰
¯Á· ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,È�˘‰ ¯·„ ÏÚ Â‰ÂÙÎ ˜„ˆ· È¯‰„ ,¯˘ÈÂ

.‰˙¯ÂÓ˙ Ë‚ Ô˙ÈÏ Â�Âˆ¯·��
��‰Ó ‰ÈÙÎ‰ ‚ÂÒ˘Î
,‡�È„Ï ˜„ˆÂÓ Â�È‡ ,È�˘‰ ¯·„‰ ‰˘ÚÈ˘ ÏÚ ÂÈÏÚ ÌÈÚˆ·Ó˘
·Â˘ Ó"Ó ,‡�È„Ï ÂÈÏÚ ı·Â¯ ¯ÈÙ˘ "·ÂÈÁ"‰ ÌˆÚ˘ Ì‚‰

.‰ÎÏ‰Ï „‚Â�Ó‰ ÔÙÂ‡· ‰ÈÙÎ Ï"Â‰���‰ÈÙÎ‰" Ì‡ ÈÏ
,¯Á‡ ¯·„ ÏÚ ‰˙˘Ú�˘ Â‡ ,Ë‚‰ ÏÚ ‰˘Ú� "‡�È„Î ‡Ï˘„
.Ë‚ Ô˙Ó ÏÚ ‰ÙÈÏÁ‰Ï ‰ËÂÚÈÓ· Ú¯‰ ˙‡ ¯Á· ‰Ê ÁÎÓÂ

����‰Ó ,‰ÊÎ ‰ÈÙÎÓ ¯ËÙ‰Ï È„Î· Ë‚‰ Ô˙� È¯‰
.·"ÂÙÊÂ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÈÏÚ ‰˘Ú�˘

���	��È"‡Ï ˙"„Ï ÍÏÈÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ Ì‡ Û‡„ ,ËÂ˘Ù
Ï"�ÎÂ ‡"Ê˘ ‰Ó]('·Â '‡ ÌÈÙ�Ú)ÔÙÂ‡ Ì‡ Û‡Â ,[

ÂÈÏÚ ‰˘Ú� ‰È‰ ,„"�· ÂÈÏÚ ÂÚˆÈ·˘ ‰Ó ÌÈËÂ˘· ‰ÈÙÎ‰
Ô˙ÈÏ Â�Âˆ¯Ó ¯ÁÂ· ‰È‰ ‡Â‰Â ,Â·ÂÈÁÎ ˙"„Ï È"‡Ï ÍÏÈ˘ ÏÚ
.˙ÂÎÓ‰ ÔÓ Ïˆ�‰Ï È„Î·Â ,Ì˘Ï ÍÏÈÏÓ Â˙¯ËÙ‰ ˙¯ÂÓ˙ Ë‚

���Ì‡· :˙„ÓÂÚÂ ‰ÈÂÏ˙ ‰˙È‰ È˙Î‡ Ë‚‰ ˙Â¯˘Î
,Ì˘Ï ÂÎÂÏÈ‰ ÏÚ ‡�È„Ï ÌÈ˜„ˆÂÓ Ì‰ ,ÂÈÏÚ ÂÚˆÈ·˘ ˙Â‡Î‰‰

:¯ÓÂÏÎ,Ì˘Ï,Ì˘Ï,Ì˘Ï,Ì˘Ï ÍÏÈ˘ÍÏÈ˘ÍÏÈ˘ÍÏÈ˘ ÏÚÏÚÏÚÏÚ Â˙ÂÎ‰ÏÂ˙ÂÎ‰ÏÂ˙ÂÎ‰ÏÂ˙ÂÎ‰Ï ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ ‰È‰‰È‰‰È‰‰È‰ Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡‡Ï Ì‡„
.Ù"ÊÂ ,Ï"�ÎÂ ÏÂÒÙ Ë‚‰ Ê‡

������,Ï‡¯˘È ¯· ˙ÂÎ‰Ï ¯˙ÂÓ ‡‰È˘ Â�ÈˆÓ ‡Ï„ ,Ô�‡
ı·Â¯‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜ÏÓ Ô‡ÓÓ ‡Â‰˘Î ˙ÏÂÊ

.‰ÓÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ
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:(·"Ú ,·"Ï˜‰ÎÂÒ‰ÎÂÒ‰ÎÂÒ‰ÎÂÒ ‰˘Ú‰˘Ú‰˘Ú‰˘Ú ÂÏÂÏÂÏÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ÌÈ¯ÓÂ‡˘ÌÈ¯ÓÂ‡˘ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂ‚ÎÔÂ‚ÎÔÂ‚ÎÔÂ‚Î ,‰˘Ú,‰˘Ú,‰˘Ú,‰˘Ú ˙ÂˆÓ·˙ÂˆÓ·˙ÂˆÓ·˙ÂˆÓ·
Â˘Ù�Â˘Ù�Â˘Ù�Â˘Ù� ‡ˆ˙˘‡ˆ˙˘‡ˆ˙˘‡ˆ˙˘ „Ú„Ú„Ú„Ú Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡ ÔÈÎÓÔÈÎÓÔÈÎÓÔÈÎÓ ,‰˘ÂÚ,‰˘ÂÚ,‰˘ÂÚ,‰˘ÂÚ Â�È‡ÂÂ�È‡ÂÂ�È‡ÂÂ�È‡Â ·ÏÂÏ·ÏÂÏ·ÏÂÏ·ÏÂÏ ,‰˘ÂÚ,‰˘ÂÚ,‰˘ÂÚ,‰˘ÂÚ Â�È‡ÂÂ�È‡ÂÂ�È‡ÂÂ�È‡Â

.˘"ÈÚ����	�ÌÈÈ˜ÏÓ ÏÈÏÎ Ô‡ÓÓ ‡Â‰˘Î ˜¯ Â‰Ê„
ÔÓÂÊÓÂ ÔÎÂÓ ‡Â‰Â ‰¯È˘Î ‰ÎÂÒ ‰�· Ì‡ Î"‡˘Ó ,‰ÂˆÓ‰

.‰ÂˆÓ‰ ‰· ÌÈÈ˜Ï
�
"¯˘ÂÈ· ‡Ï˘"„ ÔÙÂ‡· ‰‡�·˘
È�ÙÏ ‰ÎÂÒ‰ ‰�·˘ ÔÂ‚ÎÂ ,Â¯È·ÁÓ "˙ÂÎÊ ÁÂÙÈ˜" È„Î ÍÂ˙Â

.ÂÈÏÚ ÍÈ˘ÁÓÂ Â¯È·Á ÔÂÏÁ�����
‡Ï˘ ‰˘Ú È‡„Â„
‰�·È˘ ,ÍÎ ÏÈ·˘· Â˙ÂÎ‰Ï ¯ÂÒ‡„ ¯Â¯·Â ËÂ˘Ù Ï·‡ ,Ô‚Â‰Î

.¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰ÎÂÒ‰����ÌÂÈ˜ ÌˆÚ ÏÚ ‰�È‡ ,ÂÊ ‰ÈÙÎ
‡Ï È¯‰ Ê"ÚÂ ,Â¯È·Á ˙ÂÎÊ ÁÙ˜Ó˘ ‰Ó ÏÚ ˜¯ ,‰ÂˆÓ‰

.·"ÂÙÊÂ ,Â˙ÂÎ‰Ï ¯˙È‰ Â�ÈˆÓ

����ÛÎÈ˙ ÏÚ·‰ È¯‰„ ,„"�· ˘ÓÓ ‡Â‰ ÔÎ„ ‰‡¯�
ÌÂ˘ ˙Ï·˜ ÈÏ·Ó Û‡] Ô‡ÎÏ Â‡Â·· „ÈÓÂ
ÔÎÂÓ ‡Â‰˘ :Â�È„È ÏÚ Â˙˘‡Ï ÚÈ„Â‰ ["˙"„Ï ‰�ÓÊ‰"

Ï"�ÎÂ Ô‡Î ˙"„· ‰ÓÚ ÔÈÈ„˙‰Ï ÔÓÂÊÓÂ.('‚ 'ÈÒ)��
�
¯ÂÊÁÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡�È„Ï˘ :˙ÂÚË‰ ÈÙÏ Û‡„ ,Â�ÈˆÓ� È¯‰
Ï"�ÎÂ ‡"Ê˘ ‰Ó] ,Ì"„˘¯‰Ó Ï˘ Â�È„ Ù"Ú Ì˘ ÔÂ„Ï È"‡Ï

.('·Â '‡ ÌÈÙ�Ú)���‰ÓÚ ÔÂ„Ï ÔÓÂÊÓÂ ÔÎÂÓ ‰È‰˘ ÔÂÈÎ
Â�È‡ È¯‰„ ,Ì˘ ÔÂ„Ï ÍÏÈ˘ ÏÚ Â˙ÂÎ‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰È‰ ·Â˘ ,Ô‡Î
"‰˙ÂÎÊ ÁÂÙÈ˜" ÌÂ˘Ó ‰Ê· ‰È‰ ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ„ ,‰Ê· "Ô·¯Ò"
.ÍÎ ÏÈ·˘· Â˙ÂÎ‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰È‰„ È‡„Â·˘ ‰Ó ,¯˙ÂÈ ‡ÏÂ

��������‰ÈÙÎ‰ ÌÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ ÔÎ‡ Ì‡ Û‡ ÏË· ‰È‰ Ë‚‰„
.·"ÂÙÊÂ ,Ì‰Ï˘ „"ÒÙ· ÌÈÈÂÂˆ ÈÙÎ ‰¯È¯· Í¯„·

yi` zy` xizdl  dgeka oi` "oeicd ote`a zekf  getiw" .a

�����Ï"�‰ Â�È¯·„Ï ‰¯Â¯· ‰È‡¯ ‡È·� ,˙‡˘('‡ ˙Â‡)

.¯Ó‡�˘Î·����ÔÈ„‰Ó ,„"� Ú¯‚È ‡Ï„ È‡„Â
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ ‰ÈÏÚ ÂÓÈÎÒ‰˘ ‰Ó$�Û‡„ :„Á‡ ‰Ù

ÔÙÂ‡·˘] ÌÈ‡�˙ ÏÚ ˘˜Ú˙‰Ï ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ Ú·˙�‰˘Î
.ÔÈ„ Ù"Ú ÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó Ì�È‡˘ ‰Ó ,[ÔÂÈ„‰���ÔÈ‡ È˙Î‡

‚"˘Ú· ÂÚ·Â˙Ï ¯˙ÂÓ ‡‰È˘ "Ô·¯Ò" ÔÈ„ ‰Ê ÌÂ˘Ó ÂÏ

______________________

�א '),y" ̀xעי'� סי ' ע "ג , mixyi(כלל znez,( קצ"א וקנ "ד),w"ixdn(סי' א ', ז '),m"cyxdn(שורש  סי ' רפ"ז ),h"ian(חו"מ , סי' (ח "א ,

n"c,(ס"ב כ"ו , כ"ז),b" dpk(סי ' אות  הגה "ט  כ"ו , סי' סקי"ג),`z"e (חו "מ  אורי!  סקי"ג),n"dizp(ש!, חי ' sqei(ש! , oexkf'סי (חו "מ ,

sqkב '), sl`,( י"א yc`(סי ' ze`p,( נ"א קצ"ז ),m" yxdn(סי ' סי ' וח"ז , כ"ד. סי ' ryedi(ח "ד, ld`,(פ "ג סי' l`igi(ח "ב, zgpn,ח"ג)

ל"ט ), cecסי ' zia,('ב תל"ז ),p"deyz(סי ' סי' נ"ז )v"`(ח "ג, סי ' עי"ש .(חט "ז,
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¯˙ÂÓ ‡‰È˘ "Ô·¯Ò" ‰"Ï Î"‡ ,Ï‡¯˘È·

.˙Â‡Î¯Ú· ÂÚ·Â˙Ï����˙‡ ‰Ê· "ÏÂÂÚÓ" ‡Â‰ ¯˙ÂÈ‰
ÔÈ‡Â ,¯Á‡ „"È·Ï ÍÏÈÏ "Â˙ÂÎÊÓ ÂÁÙ˜Ó"˘ ‰Ó· ,Â¯È·Á
ÍÎ ÏÈ·˘· ¯È˙‰Ï ,‡ÓÏÚ· "˙ÂÎÊ ÁÂÙÈ˜" Ï˘ ‰ÁÂÎ È„Î·

.˙Â‡Î¯Ú ¯ÂÒÈ‡�����Ï˘ ‰ÁÂÎ È„Î· ÔÈ‡„ Ô�ÈÊÁ Ì‡
ÔÈ‡„ Î"˘Î Î"‡ ,"˙Â‡Î¯Ú" ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙‰Ï ÂÊ "‰ÏÂÚ"
È‡„Â·Â] ,"˘È‡ ˙˘‡"„ ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙‰Ï ‰ÁÂÎ È„Î·

Ï"�Î Ê"Ú ˜„ˆÂÓ Â�È‡˘ "‰‡Î‰" È"Ú ‡Ï„('‡ ˙Â‡).Ù"ÊÂ ,[
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" dyxen" cinrdl  razpd z` sekl  ̀" ̀ . ̀

����˘¯ÂÙÓ ÔÈ„Ó Í¯Ù� ÂÊ ‰�ÚË����'ÈÒ Ó"ÂÁ)

(‡"Ò ,„"Î˜ ��� �����:(Ì˘)Ú·Â˙‰ ˜¯„
.˘"ÈÚ ,Ú·˙�‰ ‡ÏÂ ,‰˘¯ÂÓ „ÈÓÚ‰Ï ÏÂÎÈ�����

������(‡"˜Ò ,Ì˘)ÂÈ¯·„ ‡·Â‰Â]������:[(·"Ò ,Ì˘)

.˘"ÈÚ ‰˘¯ÂÓ „ÈÓÚÓ Ú·˙�‰ Ì‚„ :‡Â‰ ‚‰�Ó‰„���
ÔÂ„Ï] "Â‰ÈÈÏÚ ÂÏ·˜" ÔÈ„Ó ˜¯ È�‰Ó ‡Ï ‰Ê„ ÔÂÈÎ„ ,ËÂ˘Ù
Â�Â‡ÈÓ˘Î Ë¯Ù·Â] ,‰Ê· Ô‡ÓÓ ÏÚ·‰˘Î Î"‡ ,[ÏÂÒÙ ÔÙÂ‡·
Ï˘ ˙Â�ÚË ÂÈÏÚ ÔÂÚËÏ ÏÎÂ˙ ‡Ï˘ :˜ÊÁ‰ ÌÚË‰ ÔÓ ‡Â‰

ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,ÂÈ�Ù· ‡Ï˘ ¯˜˘('· ˙Â‡ ,Ê"Ë 'ÈÒ).[
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‰˘¯ÂÓ È"Ú ‰ÓÚ ÔÈÈ„˙È˘ ÂÙÂÎÏ ¯˘Ù‡ È‡„$��‡ÈÓÂ„] ,

"˙Â¯¯Â·" ÏÚ ÛÂÎÏ ‡"‡˘ ÔÈ�ÚÏ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Î"˘Ó„
'ÈÚ ,Ë"ÈÈ‰Ó���	 ��,('È 'ÈÒ ,·"Á)��	
� ���,·"Á)
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dyxen cinrdl sekl  ̀" ̀  raez  s` . a
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.‰˘¯ÂÓ ˙Â�ÓÏ Ú·Â˙‰ ÏÂÎÈ ‡�È„Ï˘���ÏÂÎÈ

ÔÈÈ„˙‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ¯ÓÂÏÂ ,‰˘¯ÂÓ È"Ú ÔÈÈ„˙‰ÏÓ Ô‡ÓÏ Ú·˙�‰
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להתדיי* � לאר"י חזר שלא מה הסמ0 על  בפניו", "שלא  דאשדוד ה "רבנות " בי"ד שדנוהו  מה  דג!  פשוט , וממילא

וכדלקמ* ב'),עמה , אות  הלכה  מבט  ט "ז , עי"ש .(סי' ש!, וכדיבואר כשלעצמה, גמור משנה " בדבר "טעות  ג "כ  הוא 

�לא "י �� לחזור מחויב  שהיה  "בהלכה : טעות! לפי א,  כלומר  "את "ל ", בדר0 רק  הוא  זה , בעני* השקו"ט  דכל  כמוב* 

וכנ"ל שז"א  מה  אשתו , ע!  ש!  לדו* א ').בכדי לד "ת ,���(ענ,  ההזמנות את  שקיבל "במציאות": טעות!  לפי א,

וכנ"ל מעול!  והפס"ד  ההזמנות  קיבל שלא  האמת : לפי כדאי),דהרי  במקומו .(ד"ה "מורשה " בהעמדת  צור0 שיש ירגיש  אי0 

�כתב�� מזה  יותר ̀ וא,  "efgd(' ח אות  ד', סי ' בהסכמת (חו"מ  רק מורשה להעמיד יכול  הנתבע דאי*  זה , לדי* בהנוגע 

"הסכמה  מקרי דלא  הסכי! התובע: ועכ "ז מורשה , יעמיד לא שהנתבע בזה  למא* שיכול  להתובע  כשהודיעו רק "

וז"פ . כ0 , על לכופו דא "א  ודאי במקומו, מורשה להעמיד  מסכי! אינו עצמו כשהנתבע  כש "כ וא "כ זכותו, על  לוותר
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.¯˙ÂÈ ¯¯·˙È ˙Ó‡‰˘ È„Î ,ÂÓˆÚ Ú·Â˙‰ ÌÚ�����Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡
ÂÓÚÂÓÚÂÓÚÂÓÚ ÔÂ„ÏÔÂ„ÏÔÂ„ÏÔÂ„Ï Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰ ‰ˆ¯È‰ˆ¯È‰ˆ¯È‰ˆ¯È ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï,[Ú·Â˙‰ Ï˘ ‰˘¯ÂÓ‰]ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡

,Â�È„,Â�È„,Â�È„,Â�È„ ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ· ‡È·È˘‡È·È˘‡È·È˘‡È·È˘ „Ú„Ú„Ú„Ú ,ÚÈ·˘‰Ï,ÚÈ·˘‰Ï,ÚÈ·˘‰Ï,ÚÈ·˘‰Ï ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ ÂÏÂÏÂÏÂÏ Ô˙ÈÏÔ˙ÈÏÔ˙ÈÏÔ˙ÈÏ ÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎ.Ï"ÎÚ
���������� �������:(Ê"Ï 'ÈÒ):[‰Ï‡˘] Ï"ÊÂÌ‡ÂÌ‡ÂÌ‡ÂÌ‡Â

ÌÚÌÚÌÚÌÚ ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï ,È�È„,È�È„,È�È„,È�È„ ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ· ÌÚÌÚÌÚÌÚ ‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡ ÔÈÈ„˙‡ÔÈÈ„˙‡ÔÈÈ„˙‡ÔÈÈ„˙‡ ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï :ÔÈ„:ÔÈ„:ÔÈ„:ÔÈ„ ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ· ¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡
..Â‡Ï..Â‡Ï..Â‡Ï..Â‡Ï Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡ ,‰Ê,‰Ê,‰Ê,‰Ê ÂÏÂÏÂÏÂÏ ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ Ì‡‰Ì‡‰Ì‡‰Ì‡‰ ,˙Á‡,˙Á‡,˙Á‡,˙Á‡ ¯ÈÚ·¯ÈÚ·¯ÈÚ·¯ÈÚ· Ì‰ÂÌ‰ÂÌ‰ÂÌ‰Â ,‰˘¯ÂÓ,‰˘¯ÂÓ,‰˘¯ÂÓ,‰˘¯ÂÓ

��������ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ·ÏÚ· ÌÚÌÚÌÚÌÚ ‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡ ÔÈÈ„˙‡ÔÈÈ„˙‡ÔÈÈ„˙‡ÔÈÈ„˙‡ ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï ,Ú·˙�‰,Ú·˙�‰,Ú·˙�‰,Ú·˙�‰ ¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡ Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡
¯·„Ó¯·„Ó¯·„Ó¯·„Ó Â�È‡Â�È‡Â�È‡Â�È‡ ‰˘¯ÂÓ‰˘‰˘¯ÂÓ‰˘‰˘¯ÂÓ‰˘‰˘¯ÂÓ‰˘ ÂÏÂÏÂÏÂÏ ¯¯·˙Ó¯¯·˙Ó¯¯·˙Ó¯¯·˙Ó Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡ ,‰Ê,‰Ê,‰Ê,‰Ê ÂÏÂÏÂÏÂÏ ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ ,È�È„,È�È„,È�È„,È�È„

Ô¯ÙÎÔ¯ÙÎÔ¯ÙÎÔ¯ÙÎ Â‡Â‡Â‡Â‡ ˙Ó‡˙Ó‡˙Ó‡˙Ó‡'ÈÚÂ] .Ï"ÎÚ���� ��('‰ 'ÈÒ ,È˙˘È�·�·).[

�����������('ˆ ' ÈÒ ,Ó"ÂÁ):Ï"ÊÂÔÈ�ÚÂËÔÈ�ÚÂËÔÈ�ÚÂËÔÈ�ÚÂË „ÂÚ„ÂÚ„ÂÚ„ÂÚ
„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ ÌÈˆÂ¯ÌÈˆÂ¯ÌÈˆÂ¯ÌÈˆÂ¯ Ì�È‡˘Ì�È‡˘Ì�È‡˘Ì�È‡˘ :[ÌÈÚ·˙�‰]:[ÌÈÚ·˙�‰]:[ÌÈÚ·˙�‰]:[ÌÈÚ·˙�‰] ÈÂÏÂÈÂÏÂÈÂÏÂÈÂÏÂ ÔÂÚÓ˘ÔÂÚÓ˘ÔÂÚÓ˘ÔÂÚÓ˘
‡·È‡·È‡·È‡·È ‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡ ,[Ú·Â˙‰],[Ú·Â˙‰],[Ú·Â˙‰],[Ú·Â˙‰] Ô·Â‡¯Ô·Â‡¯Ô·Â‡¯Ô·Â‡¯ ˙‡˘¯‰·˙‡˘¯‰·˙‡˘¯‰·˙‡˘¯‰· ‡·‰‡·‰‡·‰‡·‰ ‰„Â‡È‰„Â‡È‰„Â‡È‰„Â‡È ÌÚÌÚÌÚÌÚ ÔÈ„·ÔÈ„·ÔÈ„·ÔÈ„·

Ù˘ÓÏÙ˘ÓÏÙ˘ÓÏÙ˘ÓÏ „ÁÈÂ„ÁÈÂ„ÁÈÂ„ÁÈÂ ÂÓˆÚÂÓˆÚÂÓˆÚÂÓˆÚ Ô·Â‡¯Ô·Â‡¯Ô·Â‡¯Ô·Â‡¯..˙Â�ÚË‰..˙Â�ÚË‰..˙Â�ÚË‰..˙Â�ÚË‰ ‰Ï‡‰Ï‡‰Ï‡‰Ï‡ ÏÚÏÚÏÚÏÚ ÂÓÚÂÓÚÂÓÚÂÓÚ Â·¯˜ÈÂ·¯˜ÈÂ·¯˜ÈÂ·¯˜È ËËËË
��������ÌÈˆÂ¯ÌÈˆÂ¯ÌÈˆÂ¯ÌÈˆÂ¯ Ì�È‡˘Ì�È‡˘Ì�È‡˘Ì�È‡˘ :ÌÈ¯ÓÂ‡˘:ÌÈ¯ÓÂ‡˘:ÌÈ¯ÓÂ‡˘:ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ,'·,'·,'·,'· ‰�ÚËÏ‰�ÚËÏ‰�ÚËÏ‰�ÚËÏ Ì‚Ì‚Ì‚Ì‚

,È˜ÒÙ·,È˜ÒÙ·,È˜ÒÙ·,È˜ÒÙ· ‰Ê‰Ê‰Ê‰Ê È˙·˙ÎÈ˙·˙ÎÈ˙·˙ÎÈ˙·˙Î ¯·Î¯·Î¯·Î¯·Î ,‰„Â‡È,‰„Â‡È,‰„Â‡È,‰„Â‡È ‰˘¯ÂÓ‰‰˘¯ÂÓ‰‰˘¯ÂÓ‰‰˘¯ÂÓ‰ ÌÚÌÚÌÚÌÚ ÔÈ„·ÔÈ„·ÔÈ„·ÔÈ„· „ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ
Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰ ·¯ÒÈ·¯ÒÈ·¯ÒÈ·¯ÒÈ Ì‡[„]Ì‡[„]Ì‡[„]Ì‡[„] ,..‰˘¯ÂÓ,..‰˘¯ÂÓ,..‰˘¯ÂÓ,..‰˘¯ÂÓ ÏÎÏÏÎÏÏÎÏÏÎÏ ÔÎÔÎÔÎÔÎ ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰ ÏÂÎÈ˘ÏÂÎÈ˘ÏÂÎÈ˘ÏÂÎÈ˘
Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎ ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ ,‰˘¯ÂÓ‰,‰˘¯ÂÓ‰,‰˘¯ÂÓ‰,‰˘¯ÂÓ‰ ÌÚÌÚÌÚÌÚ ÔÈ„·ÔÈ„·ÔÈ„·ÔÈ„· „ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ ‰ˆ¯È‰ˆ¯È‰ˆ¯È‰ˆ¯È ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ

.Ô„.Ô„.Ô„.Ô„ È�‡È�‡È�‡È�‡ ÍÎÍÎÍÎÍÎ ,ÔÈ„·,ÔÈ„·,ÔÈ„·,ÔÈ„· „ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ„ÂÓÚÏ��	��ÔÈ‡˘ÔÈ‡˘ÔÈ‡˘ÔÈ‡˘ ,‰‡Â¯,‰‡Â¯,‰‡Â¯,‰‡Â¯ È�‡˘ÎÈ�‡˘ÎÈ�‡˘ÎÈ�‡˘Î
¯Á‡¯Á‡¯Á‡¯Á‡ ¯·„¯·„¯·„¯·„ Â‡Â‡Â‡Â‡ ,Ú·Â˙‰,Ú·Â˙‰,Ú·Â˙‰,Ú·Â˙‰ ÔÓÔÓÔÓÔÓ ÂÓˆÚÂÓˆÚÂÓˆÚÂÓˆÚ ÁÈ¯·‰ÏÁÈ¯·‰ÏÁÈ¯·‰ÏÁÈ¯·‰Ï Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰ ˙Â�ÂÎ˙Â�ÂÎ˙Â�ÂÎ˙Â�ÂÎ
:¯ÓÂ‡˘:¯ÓÂ‡˘:¯ÓÂ‡˘:¯ÓÂ‡˘ Â˙�ÚË·Â˙�ÚË·Â˙�ÚË·Â˙�ÚË· Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰Ú·˙�‰ ÌÚÌÚÌÚÌÚ ÔÈ„‰˘ÔÈ„‰˘ÔÈ„‰˘ÔÈ„‰˘ ¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡ È�‡È�‡È�‡È�‡ ,·"ˆÂÈÎ,·"ˆÂÈÎ,·"ˆÂÈÎ,·"ˆÂÈÎ
ÂÈ�ÙÂÈ�ÙÂÈ�ÙÂÈ�Ù ÊÈÚÈÊÈÚÈÊÈÚÈÊÈÚÈ ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ È˙Ú„ÈÈ˙Ú„ÈÈ˙Ú„ÈÈ˙Ú„È È�‡È�‡È�‡È�‡ È˙Ú„È˘È˙Ú„È˘È˙Ú„È˘È˙Ú„È˘ ,ÂÓˆÚ·,ÂÓˆÚ·,ÂÓˆÚ·,ÂÓˆÚ· Ú·Â˙‰Ú·Â˙‰Ú·Â˙‰Ú·Â˙‰ ‡·È‡·È‡·È‡·È

,ÂÏ,ÂÏ,ÂÏ,ÂÏ ·ÈÈÁ·ÈÈÁ·ÈÈÁ·ÈÈÁ È�È‡˘È�È‡˘È�È‡˘È�È‡˘ ‰Ó‰Ó‰Ó‰Ó ÚÂ·˙ÏÚÂ·˙ÏÚÂ·˙ÏÚÂ·˙Ï ,È„‚�Î,È„‚�Î,È„‚�Î,È„‚�ÎÂÈ¯·„ ‡·Â‰Â] .Ï"ÎÚ
‰ÎÏ‰Ï�������(Ê"Ù 'ÈÒ ,‡"Á).[˘"ÈÚ

`" eya  dyxen cinrdl  oi`c i`ce ezy`l yi` oiay c"eca .b

�����Î"˘Î ,Ï˜‰ ˙Â�ÂÓÓ È�È„· Û‡ ‡Â‰ ÍÎ Ì‡
.ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ˙Â˘È‡ È�È„· Â"˜Â���‰"‡Ï·

‰È˙Â�ÚË ÔÂÚËÏ ‰ÎÈ¯ˆ Ë‚ ˙Ú·Â˙‰ ‰˘‡„ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î
Ï"ÊÂ ,‡˜Â„ ‰ÏÚ· È�Ù·Â ‰ÓˆÚ·������:('‡ 'ÈÒ ,‡"Á)

Ë‚Ë‚Ë‚Ë‚ ÈÂ‰ÈÂ‰ÈÂ‰ÈÂ‰ ,‰Ê,‰Ê,‰Ê,‰Ê Ïˆ‡Ïˆ‡Ïˆ‡Ïˆ‡ ‰Ê‰Ê‰Ê‰Ê Â„ÓÚÂÂ„ÓÚÂÂ„ÓÚÂÂ„ÓÚÂ „"È·Ï„"È·Ï„"È·Ï„"È·Ï Â‡·˘Â‡·˘Â‡·˘Â‡·˘ Ì„Â˜Ì„Â˜Ì„Â˜Ì„Â˜ Â‰ÂÙÎÂ‰ÂÙÎÂ‰ÂÙÎÂ‰ÂÙÎ Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡
,ÔÈ„Î,ÔÈ„Î,ÔÈ„Î,ÔÈ„Î ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ‰˘ÂÚÓ‰˘ÂÚÓ‰˘ÂÚÓ‰˘ÂÚÓ‡·Â‰Â ,Ï"ÎÚ����('Ê ˙Â‡ ,„"�˜ ÈÒ).

���,‰ÓÂ˜Ó· "‰˘¯ÂÓ" „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡„ ,Â·˙Î
Î"˘ÓÎ���� ���,'· ¯ÂË ,·"Ú Ê"Ù Û„ ,Â"Ï 'ÈÒ)

(‰ÎÏ‡Â ‰"„:Ï"ÊÂ ,[‰ÈÏÚ „¯Ó˘ ‰ÏÚ· ÏÚ ‰�ÚË˘ ‰˘‡·]
�
�‰˙�ÚË‰˙�ÚË‰˙�ÚË‰˙�ÚË ¯ÓÂÏÂ¯ÓÂÏÂ¯ÓÂÏÂ¯ÓÂÏÂ ,„"È·Ï,„"È·Ï,„"È·Ï,„"È·Ï ‡Â·Ï‡Â·Ï‡Â·Ï‡Â·Ï ‰ÓˆÚ‰ÓˆÚ‰ÓˆÚ‰ÓˆÚ ‡È‰‡È‰‡È‰‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ

¯‡ÏË�‡¯‡ÏË�‡¯‡ÏË�‡¯‡ÏË�‡ ˙Â�ÓÏ˙Â�ÓÏ˙Â�ÓÏ˙Â�ÓÏ ‰ÏÂÎÈ‰ÏÂÎÈ‰ÏÂÎÈ‰ÏÂÎÈ Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡ Â‡Â‡Â‡Â‡ ,‰ÈÙ·,‰ÈÙ·,‰ÈÙ·,‰ÈÙ· "‰ÏÚ·Â"‰ÏÚ·Â"‰ÏÚ·Â"‰ÏÚ·Â „"È·„"È·„"È·„"È· È�Ù·"È�Ù·"È�Ù·"È�Ù·"
.["‰˘¯ÂÓ" Â‡ "ÔÚÂË"]����ÌÈ�ÙÏÌÈ�ÙÏÌÈ�ÙÏÌÈ�ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡‰�È‡‰�È‡‰�È‡ ÂÊÂÊÂÊÂÊ

Â‡Ï·ÂÂ‡Ï·ÂÂ‡Ï·ÂÂ‡Ï·Â ,‰˙�ÚË,‰˙�ÚË,‰˙�ÚË,‰˙�ÚË ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ "‰ÏÚ·"‰ÏÚ·"‰ÏÚ·"‰ÏÚ· È�Ù·Â"È�Ù·Â"È�Ù·Â"È�Ù·Â" „"È·Ï„"È·Ï„"È·Ï„"È·Ï ‡·Ï‡·Ï‡·Ï‡·Ï ‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘
.˙�Ó‡�.˙�Ó‡�.˙�Ó‡�.˙�Ó‡� ‰�È‡„‰�È‡„‰�È‡„‰�È‡„ ‡ËÈ˘Ù‡ËÈ˘Ù‡ËÈ˘Ù‡ËÈ˘Ù ÈÎ‰ÈÎ‰ÈÎ‰ÈÎ‰�����‰ÊÈÚÓ‰ÊÈÚÓ‰ÊÈÚÓ‰ÊÈÚÓ ‰�È‡„‰�È‡„‰�È‡„‰�È‡„ ÌÚËÓ„ÌÚËÓ„ÌÚËÓ„ÌÚËÓ„

‰ÓˆÚ‰ÓˆÚ‰ÓˆÚ‰ÓˆÚ ‡È‰‡È‰‡È‰‡È‰ ¯Ó‡˙˘¯Ó‡˙˘¯Ó‡˙˘¯Ó‡˙˘ ÍÈ¯ˆ˘ÍÈ¯ˆ˘ÍÈ¯ˆ˘ÍÈ¯ˆ˘ Á¯Î‰·Á¯Î‰·Á¯Î‰·Á¯Î‰· ,‰˙Â‡,‰˙Â‡,‰˙Â‡,‰˙Â‡ ÌÈ�ÈÓ‡ÓÌÈ�ÈÓ‡ÓÌÈ�ÈÓ‡ÓÌÈ�ÈÓ‡Ó Â�‡Â�‡Â�‡Â�‡
.ÏÏÎ.ÏÏÎ.ÏÏÎ.ÏÏÎ ‰ÊÚ‰‰ÊÚ‰‰ÊÚ‰‰ÊÚ‰ ‡ÎÈÏ‡ÎÈÏ‡ÎÈÏ‡ÎÈÏ ÈÎ‰ÈÎ‰ÈÎ‰ÈÎ‰ Â‡Ï·„Â‡Ï·„Â‡Ï·„Â‡Ï·„ ,¯Á‡,¯Á‡,¯Á‡,¯Á‡ È"ÚÈ"ÚÈ"ÚÈ"Ú ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ ,‰˙�ÚË,‰˙�ÚË,‰˙�ÚË,‰˙�ÚË

������‡È‚ÂÒÓ‡È‚ÂÒÓ‡È‚ÂÒÓ‡È‚ÂÒÓ ÔÎÔÎÔÎÔÎ������Ï"ÊÏ"ÊÏ"ÊÏ"Ê,(‚"Ï 'ÈÒ)Ì˘ÓÌ˘ÓÌ˘ÓÌ˘Ó ‡È·‰Â‡È·‰Â‡È·‰Â‡È·‰Â

������‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘ Ô�È¯Ó‡„Ô�È¯Ó‡„Ô�È¯Ó‡„Ô�È¯Ó‡„ ÔÂÈÎÂÔÂÈÎÂÔÂÈÎÂÔÂÈÎÂ :Ï"ÊÂ:Ï"ÊÂ:Ï"ÊÂ:Ï"ÊÂ ,˘Â¯ÈÙ·,˘Â¯ÈÙ·,˘Â¯ÈÙ·,˘Â¯ÈÙ· ÔÎÔÎÔÎÔÎ ·˙Î˘·˙Î˘·˙Î˘·˙Î˘

Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘ ˙�ÚÂË·˙�ÚÂË·˙�ÚÂË·˙�ÚÂË· ‰"‰‰"‰‰"‰‰"‰ ,[ÏÂ]ÎÈ,[ÏÂ]ÎÈ,[ÏÂ]ÎÈ,[ÏÂ]ÎÈ Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘ ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ¯ÓÂÏ ‰È¯·„‰È¯·„‰È¯·„‰È¯·„ ˘¯ÙÏ˘¯ÙÏ˘¯ÙÏ˘¯ÙÏ
‰È¯·„‰È¯·„‰È¯·„‰È¯·„ ˘¯ÙÏ˘¯ÙÏ˘¯ÙÏ˘¯ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘‰ÎÈ¯ˆ˘ ,[‰ÈÏÚ,[‰ÈÏÚ,[‰ÈÏÚ,[‰ÈÏÚ „¯Ó˘„¯Ó˘„¯Ó˘„¯Ó˘ ¯ÓÂÏÎ]¯ÓÂÏÎ]¯ÓÂÏÎ]¯ÓÂÏÎ] ‰Ï‰Ï‰Ï‰Ï ˜˜Ê�˜˜Ê�˜˜Ê�˜˜Ê�

(Ô‡ÎÓÂ)(Ô‡ÎÓÂ)(Ô‡ÎÓÂ)(Ô‡ÎÓÂ) ,„"È·,„"È·,„"È·,„"È· È�Ù·È�Ù·È�Ù·È�Ù·"��
�#ÂÊÂÊÂÊÂÊ ‰�ÚË‰�ÚË‰�ÚË‰�ÚË ‰�ÓÓ‰�ÓÓ‰�ÓÓ‰�ÓÓ [Ì]ÈÏ·˜Ó[Ì]ÈÏ·˜Ó[Ì]ÈÏ·˜Ó[Ì]ÈÏ·˜Ó
Â�ÈÈ‰ÂÂ�ÈÈ‰ÂÂ�ÈÈ‰ÂÂ�ÈÈ‰Â ,‡ÙÂÒÎ,‡ÙÂÒÎ,‡ÙÂÒÎ,‡ÙÂÒÎ ÈÂ‰ÈÏÈÂ‰ÈÏÈÂ‰ÈÏÈÂ‰ÈÏ ‡Ï„‡Ï„‡Ï„‡Ï„ ÈÎÈ‰ÈÎÈ‰ÈÎÈ‰ÈÎÈ‰ ÈÎÈÎÈÎÈÎ ¯‡ÏË�‡¯‡ÏË�‡¯‡ÏË�‡¯‡ÏË�‡ Â‡Â‡Â‡Â‡ ÁÈÏ˘ÁÈÏ˘ÁÈÏ˘ÁÈÏ˘ È"ÚÈ"ÚÈ"ÚÈ"Ú

,..."ÂÎ,..."ÂÎ,..."ÂÎ,..."ÂÎ ‰¯Ó‡‰¯Ó‡‰¯Ó‡‰¯Ó‡ ‡Ï„‡Ï„‡Ï„‡Ï„ ‡ÈÈ‚Ò‡ÈÈ‚Ò‡ÈÈ‚Ò‡ÈÈ‚Ò ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï :‡·¯:‡·¯:‡·¯:‡·¯ ¯Ó‡„¯Ó‡„¯Ó‡„¯Ó‡„.Ï"ÎÚ��#

����� ����(„"�˜ 'ÈÒ).[˘"ÈÚ

������Ê‡ ,"„¯ÂÓ" ˙�ÚË ‰ÏÚÓ ÏÚ ˙�ÚÂË ‰˘‡‰˘Î„
„"È·· ‰Ê ¯ÓÂÏ ‰ÎÈ¯ˆ.‡˜Â„.‡˜Â„.‡˜Â„.‡˜Â„ ‰ÏÚ·‰ÏÚ·‰ÏÚ·‰ÏÚ· È�Ù·È�Ù·È�Ù·È�Ù·

������·˙Î ÔÎ„����� ���� �����‰Ï‡˘ ,Ê"Ï 'ÈÒ ,‡"Á)

:('·ÏÂÎÈ Â�È‡ ˙\Ú·Â˙‰ Û‡ ,Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ·˘ „"Â„·„
Â˙˘‡ ˘¯‚Ï ‰ˆ¯˘ ÏÚ·· :Ì˘ ÔÂ„È�‰] ,‰˘¯ÂÓ „ÈÓÚ‰Ï
‰ˆ¯Â ,ˆ"ÓÂ˙ ˙¯ÈÓ˘· ‰˙ÂÏ˜ ˙�ÚË ÍÓÒ ÏÚ ,‰Á¯Î ÏÚ·

:Ï"ÊÂ ,[‰ÓÚ ÔÂ„Ï ‰˘¯ÂÓ ÁÂÏ˘Ï


�	�
ÔÈ�Ú·ÔÈ�Ú·ÔÈ�Ú·ÔÈ�Ú· ‰˘¯ÂÓ‰˘¯ÂÓ‰˘¯ÂÓ‰˘¯ÂÓ ‡·È˘‡·È˘‡·È˘‡·È˘ ÌÈÎÒ‰˘ÌÈÎÒ‰˘ÌÈÎÒ‰˘ÌÈÎÒ‰˘ ˙"Î˙"Î˙"Î˙"Î ÏÚÏÚÏÚÏÚ ÏÏÎ·ÏÏÎ·ÏÏÎ·ÏÏÎ·
ÏÚ·‰˘ÏÚ·‰˘ÏÚ·‰˘ÏÚ·‰˘ ˜¯˜¯˜¯˜¯ ,˙Â�ÂÓÓ,˙Â�ÂÓÓ,˙Â�ÂÓÓ,˙Â�ÂÓÓ È�È„È�È„È�È„È�È„ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎÏÏÎ Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘Â�È‡˘ ,‰ÊÎ,‰ÊÎ,‰ÊÎ,‰ÊÎ
ÔÎÏÂÔÎÏÂÔÎÏÂÔÎÏÂ ,ÈÂ‡¯Î,ÈÂ‡¯Î,ÈÂ‡¯Î,ÈÂ‡¯Î ˘"¯ÈÂ˘"¯ÈÂ˘"¯ÈÂ˘"¯ÈÂ ‰„È¯Á‰„È¯Á‰„È¯Á‰„È¯Á ‰�È‡˘‰�È‡˘‰�È‡˘‰�È‡˘ Â˙˘‡Â˙˘‡Â˙˘‡Â˙˘‡ ÏÚÏÚÏÚÏÚ ˙Â�ÚË˙Â�ÚË˙Â�ÚË˙Â�ÚË ÂÏÂÏÂÏÂÏ ˘È˘È˘È˘È
...Ù"‚...Ù"‚...Ù"‚...Ù"‚ Ï·˜ÏÏ·˜ÏÏ·˜ÏÏ·˜Ï ˙Á¯ÎÂÓ˙Á¯ÎÂÓ˙Á¯ÎÂÓ˙Á¯ÎÂÓ ‡È‰‡È‰‡È‰‡È‰ ÈÎÈÎÈÎÈÎ Â˜ÒÙÈÂ˜ÒÙÈÂ˜ÒÙÈÂ˜ÒÙÈ „"È·‰˘„"È·‰˘„"È·‰˘„"È·‰˘ ‰ˆÂ¯‰ˆÂ¯‰ˆÂ¯‰ˆÂ¯

���ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ ,‰�È·Ï,‰�È·Ï,‰�È·Ï,‰�È·Ï Â�È·Â�È·Â�È·Â�È· Ï˘Ï˘Ï˘Ï˘ ÂÏ‡ÎÂÏ‡ÎÂÏ‡ÎÂÏ‡Î ÌÈ¯·„·„ÌÈ¯·„·„ÌÈ¯·„·„ÌÈ¯·„·„ :„ÈÚÈ:„ÈÚÈ:„ÈÚÈ:„ÈÚÈ ˘ÂÁ‰˘ÂÁ‰˘ÂÁ‰˘ÂÁ‰
'ÈÚÂ'ÈÚÂ'ÈÚÂ'ÈÚÂ ,ÂÈ�Ù·,ÂÈ�Ù·,ÂÈ�Ù·,ÂÈ�Ù· ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ÔÂ„ÏÔÂ„ÏÔÂ„ÏÔÂ„Ï ˙Â¯˘Ù‡·˙Â¯˘Ù‡·˙Â¯˘Ù‡·˙Â¯˘Ù‡·���
�,„"�˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)

,(Î"˜ÒÏÚ·‰˘ÏÚ·‰˘ÏÚ·‰˘ÏÚ·‰˘ È�ÙÓÈ�ÙÓÈ�ÙÓÈ�ÙÓ ,Â˘ÈÁÎ‰Ï,Â˘ÈÁÎ‰Ï,Â˘ÈÁÎ‰Ï,Â˘ÈÁÎ‰Ï ‰ÊÈÚÓ‰ÊÈÚÓ‰ÊÈÚÓ‰ÊÈÚÓ ‰˘‡‰˘‡‰˘‡‰˘‡ ÔÈ‡„ÔÈ‡„ÔÈ‡„ÔÈ‡„ ÌÈ�È�Ú·ÌÈ�È�Ú·ÌÈ�È�Ú·ÌÈ�È�Ú·
..ÂÈ�Ù·..ÂÈ�Ù·..ÂÈ�Ù·..ÂÈ�Ù· ÔÎÔÎÔÎÔÎ ‰¯Ó‡˘‰¯Ó‡˘‰¯Ó‡˘‰¯Ó‡˘ ‡˜Â„‡˜Â„‡˜Â„‡˜Â„ ‰Ê‰Ê‰Ê‰Ê ÏÎÏÎÏÎÏÎ ,˙¯˜˘Ó˘,˙¯˜˘Ó˘,˙¯˜˘Ó˘,˙¯˜˘Ó˘ Ú„ÂÈÚ„ÂÈÚ„ÂÈÚ„ÂÈ����

‡"‡‡"‡‡"‡‡"‡ ‰˘¯ÂÓ‰‰˘¯ÂÓ‰‰˘¯ÂÓ‰‰˘¯ÂÓ‰ ÌÚ„ÌÚ„ÌÚ„ÌÚ„ ,..‰˘¯ÂÓ‰,..‰˘¯ÂÓ‰,..‰˘¯ÂÓ‰,..‰˘¯ÂÓ‰ ˙‡˙‡˙‡˙‡ Ï·˜ÏÏ·˜ÏÏ·˜ÏÏ·˜Ï È˙ÏÎÈ·È˙ÏÎÈ·È˙ÏÎÈ·È˙ÏÎÈ· ‰È‰‰È‰‰È‰‰È‰ ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï
ÈÏÂ‡ÂÈÏÂ‡ÂÈÏÂ‡ÂÈÏÂ‡Â ÏÚ·‰ÏÚ·‰ÏÚ·‰ÏÚ·‰ ‡·È‡·È‡·È‡·È ÈÎÈÎÈÎÈÎ „Ú„Ú„Ú„Ú ‰Ê·‰Ê·‰Ê·‰Ê· È˙Ï„ÁÈ˙Ï„ÁÈ˙Ï„ÁÈ˙Ï„Á ÔÎÏÂÔÎÏÂÔÎÏÂÔÎÏÂ ,..ÌÈ¯·„‰,..ÌÈ¯·„‰,..ÌÈ¯·„‰,..ÌÈ¯·„‰ ¯¯·Ï¯¯·Ï¯¯·Ï¯¯·Ï

"ÌÂÏ˘"ÌÂÏ˘"ÌÂÏ˘"ÌÂÏ˘ ‰È˙Â·È˙�‰È˙Â·È˙�‰È˙Â·È˙�‰È˙Â·È˙� ÏÎÂÏÎÂÏÎÂÏÎÂ ÌÂÏ˘‰ÌÂÏ˘‰ÌÂÏ˘‰ÌÂÏ˘‰ ÍÂÂ˙ÏÍÂÂ˙ÏÍÂÂ˙ÏÍÂÂ˙Ï Â�È„È·Â�È„È·Â�È„È·Â�È„È· ‰ÏÚÈ‰ÏÚÈ‰ÏÚÈ‰ÏÚÈ$��.Ï"ÎÚ

������� �"� ! " ���� ��� #����� ���� (�� !���
����� ���� ��" !���"� ����� ��� �� �%�

______________________

�לשונו :�� בסיו! מש"כ על לעמוד ÏÎÂ יש  , ÌÂÏ˘‰ ÍÂÂ˙Ï Â�È„È·  ‰ÏÚÈ ÈÏÂ‡Â , ÏÚ·‰ ‡·È ÈÎ „Ú  ‰Ê· È˙Ï„Á  ÔÎÏÂ"
," ÌÂÏ˘  ‰È˙Â·È˙� המחלוקת את  מגדילי! ו"טועני! ", "מורשי! " הנ0  פעמי! דהרבה גדול , לימוד  בזה  שטמו*

מבלי  זה  בפני זה  בלבד!  הדייני!  לפני בעצמ!  והאשה האיש  באי! היו  ואילו לפירוד , ומסיתי!  הבעירה  את  ומבעירי! 



�����������	 r"yz oqip yceg [f oniq]��

!&�%� ����� ������ (�$ ����� ������ ���� ����
���� ����� !���� ��� ��� ���� ��� ���#� ��

'����� ����� ��� ��� ���� ������ ��������
�� (��� ����� ������ �)����� ����"� ���� ����
����� ��� ���� �%� �� ���� �� ! " ��� �� ����
!����" ���� ���� ���� �� ������ !���� ���"

'�����" ����%��� ���� �� ���� �������
 ����
!���� ���� �#���� ���� ������ ��� )�� ��� �����
��%� !�% �� � ������ ����� ���� �� ��� �����
���#� ��� ������ �� ��� ��� !������� ������� (�

'��� ���� ���� �������������� �� ��� ����
�� ����� !������ (���� ��� �%� ���� ������

'&��� ���� !%�� �#����� ���#��� ��� ����

� ��
�������� �� � ������  ��� ��	�� ����

�������� !+����� ����� ���� ������ ��� ���
����� ����� !������ )��� ����� ���� ��
����� ��� !������ )���� ����� ������ ��� ����

������ ����������� $���� ���% ���������� ����
���� �%#��� !������ ���� ����

ea zp`nn  ̀idyk y"l  df  oic .`

��������� ������ ��:(Á"Ò ,Ì˘)���� �������
����# ���� !�#�� ���� ��"�$ ���#��� )���
�� ���� ����� !&�"���� ������ �� ������ ����� ���

'���%  "�������!��"�� ��%� ����� ��� �� ���
���� ������ ������� !������ ���� �����  "� ��#�
��% ���� ���� ����� ����� �� �� !����"�� ��
��� ��"��� ��%� ��� �� ��� !��"�� �� %�� !��"���
'������ )��� ����� ������ !���� ���#�� ��%

����������#��� ���� ��� ������ ���� ����
!����� )��� ���� ���� ����� ������ ��"� !������

���� �� ��� !����� ���� ���� ������ ������
' " �� #���� ���� ������

����
Ï·Ò ÏÚ ‰ÈÈÂ�·˘ ÔÂÈÎ ,‰Ê ÔÈ„„ ËÂ˘Ù ¯·„‰
‚ÈÚ"Ï˘ Â‡ˆÓ‰ ˙‡ˆÂ˙Ó ‰Ï Ì¯‚�˘ "‰�Â

‡�ÂÂ‚· ˜¯ ˘"Ï ‰Ê„ È‡„Â· Î"‡ ,ÌÂ˜Ó ˜ÂÁÈ¯· ÏÚ·‰
.‰˙�ÂÚ ÏÚ ˙ÏÁÂÓ ‰�È‡Â ,Â· ˙ÈˆÂ¯ ‰˘‡‰˘Î��
��

ÂÈÏÚ "‰„¯Ó" Ì‚˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,ÂÓÚ ‰ËËÂ˜˙‰ ‡È‰˘Î
ÏÚ Ù"ÎÚ ‰ÏÁÓ ‰„ÈˆÓ ‡È‰ È¯‰ ,Ì¯Â‚Ó ˙¯È„ ˙‡ ‰·ÊÚ·
ÌˆÚ ÏÎ ˘"Ï„ È‡„Â ,Â˙Â‡ ˙�‚ÚÓ ‡È‰ ‰·¯„‡Â ,‰˙�ÂÚ

‡�È„ Í‰$��.�����
‚"‰Î· È¯‰ÏÚ·‰ÏÏÚ·‰ÏÏÚ·‰ÏÏÚ·‰Ï ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ¯˙ÂÓ
,‰ÏÁ˙ÎÏ,‰ÏÁ˙ÎÏ,‰ÏÁ˙ÎÏ,‰ÏÁ˙ÎÏ Û‡Û‡Û‡Û‡ „Â„�„Â„�„Â„�„Â„� ˜ÈÁ¯‰Ï˜ÈÁ¯‰Ï˜ÈÁ¯‰Ï˜ÈÁ¯‰ÏÏÈÚÏ Â�‡·‰„ÎÂ˙Â‡ ,'‡ Û�Ú)

('‰È¯·„Ó������:(Ê"È˙ 'ÈÒ)ÂÈÏÚ ‰„¯Ó ‰˘‡‰˘Î„
È¯·„ ÈÙÏ Ù"ÎÚ] „"�·ÎÂ ÌÂÏ˘· ÂÓÚ ˙ÂÈÁÏ ˙ÈˆÂ¯ ‰�È‡Â
‡Â‰Â ,ÒÂ¯‡‰· ‰Ò‡Ó˘ ‰ÒÂ¯‡Ó ¯·Â„Ó‰„ ˘"ÈÈÚÂ ,ÏÚ·‰
„"�·Î ˘ÓÓ ,ÂÏ ‡˘�‰Ï ‡Ï˘ ‰˙Â‡ ÌÈ˙ÈÒÓ ‰È¯Â‰˘ ÔÚË

Ï"�ÎÂ ÌÂÏ˘‰ ÌÈÚÈ¯ÙÓ‰ ÌÈ˙ÈÒÓ ˘È˘ ÔÚÂË ÏÚ·‰˘'ÈÒ)

(˙È�˘Â ‰"„ ,'·:˜ÒÙÂ .[,‰ˆ¯È˘,‰ˆ¯È˘,‰ˆ¯È˘,‰ˆ¯È˘ ÌÂ˜ÓÌÂ˜ÓÌÂ˜ÓÌÂ˜Ó ÏÎÏÏÎÏÏÎÏÏÎÏ ÍÏÈÏÍÏÈÏÍÏÈÏÍÏÈÏ ÂÏÂÏÂÏÂÏ ¯˙ÂÓ"„¯˙ÂÓ"„¯˙ÂÓ"„¯˙ÂÓ"„
˙˙Ï˙˙Ï˙˙Ï˙˙Ï ÂÁÈ¯Î‰ÏÂÁÈ¯Î‰ÏÂÁÈ¯Î‰ÏÂÁÈ¯Î‰Ï „"È·„"È·„"È·„"È· ÌÂ˘ÏÌÂ˘ÏÌÂ˘ÏÌÂ˘Ï ˙Â˘¯˙Â˘¯˙Â˘¯˙Â˘¯ ÔÈ‡ÂÔÈ‡ÂÔÈ‡ÂÔÈ‡Â ,˙¯Á‡,˙¯Á‡,˙¯Á‡,˙¯Á‡ ‡˘ÈÏ‡˘ÈÏ‡˘ÈÏ‡˘ÈÏ Ì‚ÂÌ‚ÂÌ‚ÂÌ‚Â
Â‰ÂÙÎÈÂ‰ÂÙÎÈÂ‰ÂÙÎÈÂ‰ÂÙÎÈ ÍÈ‡ÂÍÈ‡ÂÍÈ‡ÂÍÈ‡Â ,È˙˘‡,È˙˘‡,È˙˘‡,È˙˘‡ ˙‡˙‡˙‡˙‡ ‰�˙‰�˙‰�˙‰�˙ ¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡¯ÓÂ‡ ‡Â‰‡Â‰‡Â‰‡Â‰ È¯‰„È¯‰„È¯‰„È¯‰„ ,..Ë‚,..Ë‚,..Ë‚,..Ë‚ ‰Ï‰Ï‰Ï‰Ï

,"ÔÓÊ,"ÔÓÊ,"ÔÓÊ,"ÔÓÊ Ë‚Ë‚Ë‚Ë‚ ˙˙Ï˙˙Ï˙˙Ï˙˙Ï.Ï"ÎÚ

������ÌÂÏ˘· ‰ˆÂ¯ ÏÚ·‰˘ ‡�ÂÂ‚·„ :˙ÂËÈ˘Ù· ÔÈ·‰„
˙ÂÎÈÈ˘ ÌÂ˘ ‰ÊÏ ÔÈ‡ Ê‡ ,˙�‡ÓÓÂ ˙„¯ÂÓ ‡È‰Â
„Â„� ˜ÈÁ¯Ó Ì‡„ :(Á"Ò ,„"�˜ 'ÈÒ) Ú"Â˘·˘ ÔÈ„Ï ÏÏÎ

.Ë‚ ÏÚ ÂÙÂÎÏ ˘È����
ÂÏ ÔÈ¯È˙Ó Û‡ :‚"‰Î·
¯ˆ‰Ï ¯˘Ù‡˘ :˙Ú„‰ „Ú ‰ÏÚÈ‰„ ,!‰ÏÁ˙ÎÏ „Â„� ˜ÈÁ¯‰Ï
·Â¯È˜· „ÈÓ˙ ‡ˆÓÈ‰Ï Á¯ÎÂÈ˘ ,ÌÈ˜ÈÊ‡· ÌÏ·ÎÏÂ ÂÈÏ‚¯ È„Úˆ
,...ÂÈÏ‡ ¯ÂÊÁÏ ÌÚÙ È‡ ·˘ÈÈ˙˙ ÈÏÂ‡„ ÌÂ˘Ó ˜¯ ,‰ÓÂ˜Ó
Â�ÈÓÈ·˘ "ÌÈÓÎÁ˙Ó"‰ ˙ÏÂÊ] ÂÈ¯·„ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÌÂ˘ ‡ÎÈÏÂ
.[...˜"‰Â˙ È¯·„· ÌÈËÚÂ·Â ˙Â·ÊÂÎ ˙ÂÚÈ„Ó Â�ÏÚ¯Â‰˘

��
�ÔÈ„‰ ÏÏÎ ˘"Ï ˙„¯ÂÓ·„ :¯Â¯· ˜ÒÙ Â�Ï È¯‰
˜ÈÁ¯‰Ï ÂÏ ÔÈ¯È˙Ó ‚"‰Î· ‰·¯„‡Â ,Ë"Ò „"�˜ 'ÈÒ·˘
Í¯„· ‰ÈÙÎ ¯˙È‰ ˜ÒÂÙ ÌÂ˘· ‡ˆÓ� ‡ÏÂ ,‰ÏÁ˙ÎÏ Û‡ „Â„�

.ÌÂÏ˘· ‰ˆÂ¯ ÏÚ·‰˘Î ‰¯È¯·

______________________

דת , מטעמי בפירוד  רוצה  כשהבעל א, כ* כתב  וא!  שחת , מרדת הבית  להציל יכולי! היו  "מורשי! ", או "טועני! "

בעוה "ר . וכדשכיח  בכ0 מה  של עניני! על  הוא  לפירוד  כשהבסיס  כש "כ 

�לקמ*�� נ "ד)וראה הרה "ג (סי ' של Ú‚¯‡Ê¯במכתבו ˙‡Ê ‰˘Óבעל dynשליט "א  ayie בפשיטות כ*  ד"השכתב  (ש!,

נ"ה )ועי"ש אמנ! ), הרב (סי' של הנ"ל .ÒÏÙ במכתבו  הגאו* לו שהשיב  ומה  בורות , בדברי הכפיה  להכשיר  שרצה 
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�����ÏÎ ‡È‰ ‰˘‡‰˘Î ,Â"˜ Ï˘ ·"· Â"˜Â Î"˘Î
˜ÈÁ¯‰Ï ÏÚ·‰ Á¯ÎÂ‰˘ ‰Ó ÏÚ ˙Ó¯Â‚‰

Ï"�ÎÂ ‰¯ÈÒÓ· ÂÈÏÚ ‰ÓÈÈ‡˘ „"�·ÎÂ ,„Â„�˙Â‡ ,'· Û�Ú)

.('‚�����·˙Î È¯‰
���� ��
 ����Ë"� Û„ ,‚"È 'ÈÒ)

(·"Ú,„"�· ¯˙È‰‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÌÈÁÙËÓ‰ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ¯·„
:Ï"ÊÂ ,ÏÏÎ „È¯˘ ÂÏ ¯È‡˘‰ È˙Ï· „Ú ÏÈÏÎ ‰ÎÈ¯ÙÓÂ��

Ë‚Ë‚Ë‚Ë‚ ˙˙Ï˙˙Ï˙˙Ï˙˙Ï Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎÔÈÙÂÎ ,¯Á‡,¯Á‡,¯Á‡,¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏÌÂ˜ÓÏÌÂ˜ÓÏÌÂ˜ÓÏ ÍÏÂ‰˘ÍÏÂ‰˘ÍÏÂ‰˘ÍÏÂ‰˘ ÈÓ„ÈÓ„ÈÓ„ÈÓ„ ,˙Ó‡,˙Ó‡,˙Ó‡,˙Ó‡ ˙ÂÈ‰˙ÂÈ‰˙ÂÈ‰˙ÂÈ‰
.‰�Â‚Ú.‰�Â‚Ú.‰�Â‚Ú.‰�Â‚Ú ¯‡˘˙¯‡˘˙¯‡˘˙¯‡˘˙ ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ È„ÎÈ„ÎÈ„ÎÈ„Î Â˙˘‡ÏÂ˙˘‡ÏÂ˙˘‡ÏÂ˙˘‡Ï ÔÓÊÔÓÊÔÓÊÔÓÊ�����ÈÓ·ÈÓ·ÈÓ·ÈÓ· ‡˜Â„‡˜Â„‡˜Â„‡˜Â„
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.‰�Ú� Â�È‡˘ ¯·Ú˘Ï ÏÚ ˜ÚÂˆ ˙ÂÈ‰ÏÂ ,¯Ò‡‰Ï ÂÓˆÚ ÁÈ�‰Ï
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.‚"‰Î· ˘"Ï„�
�‡È„‰Ï Ô�ÈÊÁ„ÎÂ ,"‰¯È¯· Í¯„·" ‡Ï

���� ��
���Î"‚„ ,"ÔÓÊ Ë‚" ˙ÈÈÙÎ ÔÈ�ÚÏ ÔÎ ·˙Î˘

Ï"�ÎÂ "‰¯È¯·" Í¯„ Ï"Â‰('‡ ˙Â‡ ˘È¯)$��.
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______________________

�ה �� דברי נפרכי! ל"ז )l" nובזה  אות כ', סי' עיכוב (ח "א "צו בהטיל!  ה "רבנות " של  הרשעות  מעשי להצדיק  שמפטפט 

המבואר מדי* כלשהו ביסוס לזה  שיש  כאילו גט , ממנו ותובעת  עליו מרדה  שאשתו  בעל  כל  על (סי'r"eyaיציאה"

ס "ח ): זמ*".קנ "ד, "גט  על  אותו  כופי*  נדוד, להרחיק  הרוצה  דומה 
���דבעל הנידו* דאי* ועומדי!, מופרכי* דבריו

ברצו*] [או באונס ייעל!  מקו!  שבריחוק ומפחדת  בבעלה, רוצית  והיא  בשלו! , החיי!  מזוג מיירי דהת! כלל , לראיה 

ועזבתו . בבעלה  הממאנת מורדת באשה כ* לא  קד!, בימי מצוי א, �����וכדהיה  נדוד  להרחיק  לכו "ע לו מותר הרי

ראשוני!  הפוסקי! מדברי וכדהוחכנו לכו"ע , גמורה  "כפיה " הו"ל  שרוצה , למקו!  מליל0  צעדיו את  מצירי!  וא!  לכתחלה ,

בקונטרס  zcואחרוני!  y` zngln('ד בעיטה ו', אות תשע"ג, ·È"„ [מוצג (אלול  Ò˜�Ù·(1098 עי"ש .(רישו!  [
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��‰�È‡˘ :ÔÈ¯·ÂÒ‰ Û‡ ‡Ï‰„ ,¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰Â ÔÈ„ ÔÓ
ÌÂ˘ ‰ÊÓ ÔÈ‡ È˙Î‡„ ÌÈ„ÂÓ Î"‚ ,ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ ˙·ÈÈÁ
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�����Ì˘(„"Ó Û„ ,'„Â '‚ ˙ÂÈ˙Â‡ ,'Ê Û�Ú ,'„ 'ÈÒ)ÔÓ
�������,(‰"�˜ 'ÈÒ)����� �����,(‰"� 'ÈÒ)������

,(Ê"Ò 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡Ó˜)���  ���('Á 'ÈÒ):‡È„‰Ï Â·˙Î˘
���˙Â�˘Ï ˙ÂÎÊ ÏÚ·‰Ï ˘È Ì‡ :ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ

˙ÎÏÏ ‰ÙÂÎÏ" ÏÂÎÈ Ì‡ ÔÈ�ÚÏ ˜¯ ‡Â‰ ,Ì¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó
."ÂÈ¯Á‡��
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"Ë‚ ˙ÈÈÙÎ" ÂÈÏÚ ¯È˙Ó Â�È‡ È˙Î‡ ,ÂÈ¯Á‡ ˙ÎÏÏ$��.

______________________

�ה*:�� פ "ב ),h"ianואלו סי ' ע"ה ),i"pt(ח "ב, סי ' אה "ע  ח "ב, gwex(שו "ת  ony,('ב סי ' awric(תליתאי , dixtey,( ס "ג סי' (ח "א ,

cec  dpgn,(ל"ב `oxd(אהל itk,(י"ב milrt (סי' ax.(' ח סי' אה "ע �(ח "ב,�� n"ia,(י "ד סי' ryedi (שו "ת  zlgp'סי (אה "ע

aiyne א '),  l`ey,(' ק סי' ח"ג, וש!  קע"ו . סי ' ח"א , h"ei (קמא  bper,( קס"ח ל'),c"cxd (סי ' סי ' dyn (אה "ע , ixac'סי ארי, (מלחמות 

עי"ש .י"ז ) ועוד,

�עוד�� ielbראה azkna(' ט c"ia [מוצג (טענה  qwpta,(1100 להרב (רישו! : עוד  שהשבנו שרצה ‚Ë�ËÂ‚מה  מה  על

עי"ש . אחד, במקו! משתקע ולבי* למקו!  ממקו!  נס בי* חילקו שלא הפוסקי!  שיטת על להתאחז

�במקרי! �� דא, חזינ* דהרי  לכו,, שאסור מקו!  בכל הפוסקי! התירו לא ברירה" בדר0  "כפיה  דא, להדגיש : ויש

בהכרזתינו מ "מ  ע!  הפוסקי!  שמות  [וכדמנינו  וכו', וכו' ונוא, וגנב  במטה , המשתי* בעל וכמו ביותר  (סי'החמורי! 

כ"ו ) הערה  מבוררת , אמתלא ד"ה  במי כ"ז , רק הותרה  דלא  ברירה ", בדר0 "כפיה עשיית  בהיתר הפוסקי! השתמשו  לא  ג"כ ,[

[כמו הדי* , מ* לגרש" הרבהÓÂÓ¯ש "חייב עי 'שלדעת  להדיא , לכופו  א,  מותר סק"ד),y"zt ראשוני!  קנ"ד ולקמ* (סי '

ואפילו ) ד"ה כ"א , זולת.(הערה  ולא  הפטור ������], בבעל  וא, לכו, , שאסור  בכ"מ  ברירה " בדר0 "כפיה  להתיר זה :

מה "רבנות", המתחכמי!  ורקי!  הקלי!  "שחידשו " מה  ומסול, בדוי היתר  הוא  עלי", "מאיס בטענת  כמו  מלגרש  לגמרי

שעניני  שהסכימו בהיות עלי", "מאיס  בדי* שינויי!  להכניס  בא "י: הכפרני מממשלת  ישוער ובל גדול  לח/ תחת  בהיות!

במק "א . בארוכה  וכדביארנו ה "רבנות ", של  מרות!  תחת  תהיה  זה ���
��"אישות " ב "היתר" משתמשי* שה!  בעליל,

מטיל  שזה  מה  להלכה , מזה שפטור  למרות  במזונותיה , הבעל את שמחייבי! וכגו* הלכותיה , לגדרי כליל  המנוגד  באופ* 

אנו  ומימיה!  חיי!  אנו מפיה! אשר הפוסקי!  דברי על ה "התחכמות" תוצאת  פרי הוא וכ"ז הכפיה..., על גמור פסול
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עושי�בי "ד  קבלה "קרלי�  "שליח  בזה "ל :מינוי 

בארבעה"בפנינו  בשבת  באחד הח"� , בי"ד

רחל האשה  מינתה תש "ע , שנת אייר לירח ימי� 

ישעיהו  אליעזר  בת  רחל  דמתקריא עלקא 

את  באשדוד .. הדרה אליעזר , יוס�דמתקרי אהר� 

לנדאו גדליה שמאיב�  ברחוב  אשדוד ,3הגר

יעקב אשר מבעלה  גט לקבל שלוחה להיות

חיימובי* .., משפחה ש�  אהר�, ב� אשר דמתקרי

יעקבוהעדי� : ב� וראוב� שמואל , יוס� ב� יחיאל 

לקבלה ,פר�  שליח  מינוי  של  ההרשאה  על  חתמו

______________________

וכדלקמ*����שותי!. לא "י ליסע  אד!  לכפות שיוכלו  הנמנע: מ* דבר הוא  ב "מציאות " דג!  מה מלבד ט "ז,הוא  (סי '

וכנראה), ד"ה י "ט, וסי ' אמנ! . לקמ*ד"ה [וראה  בפועל. אותה  לבצוע אפשר שבלתי מה  "2סק " שהוציאו  כ"ב)ונמצינו ].(הערה

�הכלל:� דמלבד  זאת, להדגיש  לנחו/ Ï¯·",מצאנו  „Â·Î  ÔÈ˜ÏÂÁ  ÔÈ‡ ' ‰  ÏÂÏÈÁ  ̆ È˘ ÌÂ˜Ó·" „ ושלימות הקב"ה וכבוד

לקמ*  וכדחזינ* גדול, מכשול  מזה  יצא  הלא כ"הוראה", יתקבל חתימת!  א! דהלא  מהכל , למעלה  הוא  (סי'תורתו

וזה ) ד"ה לנצלהנ"ד, רצה  ‰„Â¯".שפלס  ÈÏÂ„‚ È�˜ÊÓ „"ÒÙ" Î�
הדור ,�� גדולי זקני של בית!  אנשי על  למחות  המקו!

לברר  כזה בגיל בכוח!  שאי* בזמ* בו לעלמא , איש  אשת  כהתרת חמורי!  עניני!  על להחתימ!  ל"עסקני! " שמניחי!  על

מה!  נעלמי! זה  ובאופ* אליה! , ההגשה  אפשרות אמת מאנשי מונעי!  ה!  גיסא  ומאיד0 בוריו, על  בזה  קשי!  עניני! 

מזה. היוצא  הדור  גדולי זקני בבזיו* האשמי!  ו"ה! " אלמי, אנשי ביד  נמסר  דתוה"ק והחלטת נחוצי! , לנו ���פרטי! 

מהגה "ק  ועכ "זfp`vnגדול בתורה , המתגבר כמעי* שהיה  Â˙�˜Êזצוק "ל   ̇ ÚÏ  ̄ È‰ÊÓ  ‡Â‰[0ואיל ס "ח  לגיל  שהגיע [לאחר

 ̇ ˘ÈÏÁÓ„ Â˙‡¯ÈÈÓ ,‰�ÈÁ·‰ ¯ÂÎ· ÂÈ¯·„  ̇ ‡ Â‡È·È˘  Ì¯Ë , ‰˘ÚÓÏ  ÂÈÏÚ  ÂÓÎÒÈ ‡Ï˘ :ÂÈ˙Â·Â˘˙· ¯ÙÒÓ ÔÈ‡  ̇ ÂÓÂ˜Ó·

.ÂÎ¯ˆ  ÏÎ  ̄·„‰  ̄¯È·  ‡Ï ÈÏÂ‡ Â˙�˜Ê· ÂÁÂÎ��miig ixac,קל"א ק"ב, מ "ד, ל"ב, סי  ח "ב , ויו"ד מ "ו. ל"ד, כ"א , סי' ח "ב, (או "ח

סי' ובהשמטות , כ"ט. סי' ח "ב, וחו"מ  קע"ח . קע "ד, קמ "ז, קמ "ו , צ"ז , צ "ה , פ"ה , פ"ד, פ"ב, ע"ז , ס "ה, מ"ו , מ "ד, ל"ז, סי' ח"ב , ואה "ע קל"ב.

ל"ד ) כ"ה כ"ד, כ"ג, סי' ובנוספות , ל"ז. ל "ד, ואיל0 �
�עי"ש .ט "ז , ס "ח  מגיל  הזהיר  עכ "ז באריכות, דבריו שבירר  דהג!  חזינ*

יארי0  [ה' וק ', ) פ ' שבגיל  וישישי! מזקני!  בעלמא "חתימה " על לסמו0 שיכולי!  הדעת על היעלה  עליו, יסמכו שלא

לעיל [וראה  כלל , בירור  שו!  מבלי אלמי, מאנשי המסובבי!  בנעימי!] ופשוט),שנות!  סוד"ה  ה ', נ"ז ),ולקמ*(הערה  ].(הערה 
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נא� תש"ע , אייר  ד ' באעה "ח  מנשהובזה  נחו� 

נא� גוטנטג פלסדיי�, יחזקאל  יהודה יהושע 

נא�  רוזדיי�, 606018].דיי�".אליעזר [דאק.

רגלי�הנה , מהוה  קבלה", ד"שליח המינוי עצ�

הבעל מיד  גט להוציא  עצמ� שהכינו  בכפיה ,לדבר

קבלה". ב "שליח  הצור$ על  הסבר שו� אי�  דאל"כ 

סכ"ט):ברמ "א מבואר דהרי  קמ"א, סי ' שלא(אה"ע

[ועי' קבלה , בשליח לכתחלה (קמאשו "מ להשתמש

פ"ד) סי' ע "ז ].ח "ג, שהרעיש גט,אבל אי$ בכפיית

ידוע דהרי הולכה ", "שליח ע "י  לעשותה  א "א  שפיר

יו "טמש"כ קס"ח ):בעונג אי (סי ' השליחות  מינוי דעל 

מת� עצ� על  לכופו שמותר בעל  א� לכו� אפשר

קונ' [עי' חות�הגט. ט"ו),פתילי  בפנקס מוצג (ענ� 

5005)בי"ד שתיכ�ג� ].(רישו� הגדול, המהירות 

מיד  ההזמנה , משהוציאו  אחד חודש רק שעבר לאחר 

גדולה ]. תימה  מעורר גט, לכפיית עצמ� הכינו

"� ����#:r"yz  oeiq 'b

הרבניהאשה  לבי"ד  בזה "ל :ב "בקשה "פנתה 

שני� ,"מאחר  3 כמעט  בחו"ל  נמצא שבעלי

הקריות  רבני  וכעת נוספת , לעזרה  [בי"ד פניתי

כנ "ל  מאשדוד, והטוב  ו')הישר  לי ](סי' לסייע  מנסי� 

סימני  כבר  ויש  פרטיי� , גורמי�  ע "י גט  לקבל 

בעלי, מצד בכדיכניעה כ�  וכתבה  להתנצל[שקר,

שהוכרחה כאילו אחרי�, די�  לבתי  ג� שפנתה מדוע 

תחשב שלא  עיגונה , מצוקת  גודל מחמת כ�  לעשות

די� לבתי  ג� שפתנה  מה  כבוד" ל "פחיתת בעיניה�

וממשכת]: הדיו� אחרי�. את  לדחות לבקש  ברצוני

חודשי�". 192427].למספר  [דאק.

משיבי�בי "ד  אשדוד בזה "ל :"החלטה "הרבני

לעודביה "ד:"החלטת לדיו� מועד  לקבוע 

היומ�". לפי חודשי�  192427].מספר [דאק.

"� ����#:r"yz  oeiq 'i

מוציאי�ובהתא�  ה� על"הזמנה "לזה  [שניה ]

דואר " ל "כתובת  הבעל  ה'),כנ"ל USA...,ש�  (סי'

ע "פ חדשי� לכמה [נדחה  אישות", - "שונות הנושא :

תשע "א , חשו�  לכ "ג  האשה ] 334642].בקשת  [דאק.

, �מעול�.כמוב להבעל נשלח לא  זו הזמנה  דג�

"
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עגינות"כותבתהאשה אישור לבי"ד "בקשת

בזה "ל : הרבני 

עגינות ,"הריני אישור הדי� מבית  לבקש

מבעלי". בנפרד  חיה שאני  �כ 482144].ועל  [דאק.

"�� ����#:r"yz  a` 'a

משיבי�בי "ד  אשדוד בזה "ל :"החלטה "הרבני

למע� "על  המבקשת  את  לזמ� המזכרות 

ראשו� ביו�  בעני� אב ].הצהרה  500280].[ז' [דאק.

אשדודובי "ד  האשה"מזמיני� "הרבני את 

תש "ע . אב ז ' ביו� לפניה� 496668].להופיע [דאק.

"�� ����#:r"yz  a` ' f

כותבי�בי "ד  אשדוד בזה "ל :"פרוטוקול"הרבני

חיימובי* ."הופיעה  רחל  "הצהרתהגב '

[בזה"ל]:האשה"

2007"החל האר� ,מנובמבר  את  עזב  בעלי

עגונה שאני  אישור  מבקשת  ואני חזר, לא  ומאז 

היו� ", ועד הסתיי� .מאז 520619].הדיו� [דאק.

פני נפלא מעמידי� ה� אחד שמצד אי$ הדבר,

"עיגונה" את לאשר יכולי�  שאינ� כאילו  ישרי�,

הנ "ל כתבה " "מפי ולא  מ "פיה", ה ').אלא  בעוד(סי '

מלי� י"ח תאמר שהאשה  לה� די גיסא, שמאיד$ 

שלמדוהו , מה  "פזמו�" האומר  כתינוק  הנ "ל , ספורי�

מליאה בנאמנות  הבי"ד אצל תיכ� יתקבלו שדבריה

אתוא� ומוחלטת . הטריח לא  הללו  מקלי� אחד 

לשאול עכ"פ ודרישה , בחקירה אותה  לחקור  עצמו,

הרוש�, לעשות  כדי "לפני�", שאלות איזה  ממנה

באמיתת להבחי�  המעוני� אחריות בעלי שה� כאילו

"עיגונה": שמסביבות נעל�אי� הפרטי� ומדוע 

גרמה אולי לכ� , קוד� ביניה� המצב  היה  מה הבעל,

המדובר הלא אחר, למקו�  ליל$ שיצטר$ היא 

איש . אשת דעת�ומזה מהתרת  קלות בולט גופא 

טוב לדעת" ש"ימעטו מאי דכל האמיתי: ומאוויי�

לקמ�  [וראה  המטרה ... להשגת  ולה  לה� י "ז )יותר (סי '

עוה "פ ]. ונשנה חוזר זה  שהפקרות אי$
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בזה "ל :"החלטה "מוציאי�וה�

להרה "ג "א ', פונה רלב"ג ביה"ד אריה

פלטבוש  אב"ד  ניו [?..]שליט "א פארק בורו

לסייע  מתבקש  אשר עגינותה יארק , שלבמניעת

מאשדוד . חיימובי* רחל  מתגוררהבעלהגב '

פארק, תמציאבבורו המדוייקת כתובתו את

לביה "ד . שידועהרי [האשה היטב, שידעו 

רואי� וכ�  הבעל, של המדוייק "אדרעסע" להאשה 

הכפיה , בביצוע אותו למצוא  היכ�  שידעו  ממה  ג�

על ת� פני בהעמדת הוציאו  ה "הזמנות" אבל 

המוזר: אליו ,USA..,ה "אדרעסע" יגיעו  שלא  כדי

וי '),וכנ"ל ה', שליט"אוהרבוממשיכי�]:(סי'

אפשריות ",מתבקש   �דר בכל עללפעול  גלוי [רמז 

וממשיכי�]: בשוטי� "..., "כפיה  בציעת

לרב"ב ', פונה בתי מימו� ביה "ד מהנהלת

ולהציע לביה"ד  להבהיר  עגונות , מחלקת הדי�

חיימובי* הג' של עגינותה  למניעת  פעולה דרכי 

פארק. בבורו הגר  בעלה יקותיאל[חתמו ]:מול 

צדוק מיכאל  אב "ד . רלב"ג,],י [כה�, מרדכי  דיי�.

509294].דיי�". [דאק.

"�� ����#:r"yz  lel` `"k

מימו�הרב  עגינות"[מנהלאליהו כותב"תחו�  [

כה� להרב  בזה "ל :יקותיאל אשדוד הרבני  מבי"ד

גט ,"בנידו�  חימובי* כפיית  [היא ]רחל 

עגונות . אג0 בטיפול  שני�  מספר  מזה "עגונה"

אשרלאחרונה מר  בעלה  את לאתר  הצלחנו 

בארצה"ב, ונורא:יעקב  איו� הוא ה�[ה"ליצנות "

מקומו...". את למצוא וממשיכי�]:"הצליחו

שלבמקביל  החרדי לביה "ד המשפחה  בני פנו

כפיית שפסקו קרלי* , הרב של ולביה "ד  הקריות ,

ברירה. דר� על  בבתיה"דשמדובר מכיו�גט 

למעשה .פרטיי�, פסיקת� על   �להסתמ נוכל  לא 

לפי [כלומר , "מוכרות " אינ� הנ"ל די�  שבתי מכיו� 

ה� דינ�, פסק על לסמו$ אפשר אי הרי  ה "חוק",

פני� ומעמדי� הזה ..., כחזיר  טלפיה�  את  פושטי�

מכאיב .., צחוק  וכ "מחמירי�", כ"מדקדקי�"

העני�בשל וממשיכי�]: לכת"ררגישות אודה 

בנושא". דחו0 דיו� יזמ�  605954].א�  [דאק.

"�� ����#:r"yz  lel` bk

בזה "ל :"החלטה "יוצא אשדוד הרבני  מבי"ד

להביא"לקבוע המבקשת ועל  למחר , מועד 

שברשותה , המסמכי�  מרדכי [חתו� ]:כל 

585001].רלב"ג". [דאק.

מוציא בי "ד  אשדוד [שלישי]"הזמנה "הרבני

הטפשיי: דואר" "כתובת על עוד$ USA...,להבעל ,

לעיל  הודו שכבר  י "ג )למרות שהוא:(סי ' יודעי� שה� 

פארק", ב "בארא "כתובתווג�:דר את יודעת שאשתו

הללוולא .המדוייקת.." שלצי� אלא "יו�עוד, קבעו

אלול..., כ"ג על... "�ביו�"!.כלומר :הדיו וזה ל "בו 

עליה� לד"ת ,מעיד שיבא  כלל רצו רצושלא רק 

ולא מתח"י, הזמנות  ג ' "הוצאת " חובת ידי "לצאת"

כשהמדובר הגיוני, עכ"פ  שיראה זמ� לקבוע  דקדקו

וכנ "ל במרחקי�, הנמצא  585848].מבעל [דאק. י"ג). (סי '

"�� ����#:`"ryz ixyz d

שבי"ד בהיות והיינו : עוד, חסר  היה  אחד שדבר

כפיה.עצמ�"הרבני" להיתר  די� פסק  דהרייוציאו

בי"ד  של  דינ� פסק  על לסמו$ יכולי�  אינ� ה�

וכנ "ל  קרלי� ובי"ד  והטוב י "ד ).הישר ע "כ (סי '

אשדוד הרבני בי"ד  די� "מוציאי� בזה "ל :"פסק 

והעיו� "לאחר המבקשת  דברי  שמיעת

ביה "ד : מחליט  בתיק , המצוי מי כי בחומר  לכל

בית בש� הבעל את  יכו� בידו, היכולת  שיש 

באשדוד אשתו ע�  לדיו� להביאו או  הדי� ,

בברירה כפיה  כדי� פיטורי�, גט  שית� או  באר "י,

קנ" סי ' בשו"ע ובנו "כ ..".כמבואר  ד

�יודעי�[רואי אינ� הללו  ש"בורי�" אי$  בעליל

בעלמא קו� מעשה ועשו  לשמאל� , ימינ�  בי� 

אשדוד  והטוב הישר  בי"ד של הפסק  לשו�  להעתיק

ו'),כנ"ל  בזה"ל]:(סי' וממשיכי�

כיו� הנימוק  היא: להחלטה  הרוב  לדעת 

שני� ", מספר  לפני מהאר�  שברח שהבעל

לבד,["שקר " האשה  דברי שמיעת על הבנוי

מש� לברוח שנאל� מהעובדא: עי�  ומעלימי�

בעל כל ב"מאסר" לענוש  שידועי� "מה�", מייראתו

וכנ"ל אשתו  "רצו� " ע "פ  גט לית�  רוצה ב')שאינו ].(סי'
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האשה","ואינו  ע�  קשר כל  יוצר

לעיל[ג"ז דכאמור כנ"ל , דתיכ�(ש�):"שקר"

שעות כ "פ  הבעל  עמה  דיבר לכא�  בבואו  ומיד

העסק� וג� הטלפו� , על ביניה�גליקארוכות  טיפל 

חיי�" "ע� בי"ד אצל ע"ז  עדותו  וכדנגבה  לשלו�,

ס"ב),כדלקמ� במצח(סי' שקר כותבי� הללו  ובורי�

האשה "...]. ע� קשר כל  יוצר "ואינו  נחושה :

שני� ","ועיג�  מספר  כבר  אשתו את

כלל ,[ג� אותה  עיג� לא  דהוא  גמור, "שקר" זה

עליו במרדה בעלה  ואת עצמה  את עיגנה היא  אדרבה

[וכנ "ל  מגורת�  דירת א ')כשעזבה  נ "ז )ולקמ� (סי' (סי'

של מלעלוב במכתבו והכריחתוהאדמו "ר שליט "א ,

וכנ "ל ]. איומה  ע "י מש� לנוס

הדברי� ,"דינו  בכל  מזונותכ "מורד (תשמיש 

וכו')",

קטני�לצי�  כילדי� "הצגה" כא�  עושי� הללו

די�".., "בית  דיעות":המשחקי�  ברוב ו "מחליטי�

"מורד" שהבעל להחליט.." "יכולי�  שמותרשה� [מי

לקמ� ראה בשוטי�, א� גמורה  בכפיה לגרש לכופו

ומ"ג ) ל"ג, דהרי על ].(הערות: פשוט ! סמ!? איזה 

עצמה ... האשה  מפי  �כ בפניה�שמעו [שאמרה 

כנ "ל י "ג )ה "פזמו�" להתיר],(סי ' בכוח� שיש  וכאילו 

דברי  שמיעת סמ!  על רק  לעלמא איש " "אשת

בעלה.. בפני ושלא  בלבד, האשה 

הבעל:בו  שלדברי  עליה ,בזמ� , "מרד" לא הוא 

מגורת� דירת את בעזבה עליו, "מרדה " היא  אדרבה 

א')וכנ"ל  נ"ז ).ולקמ� (סי ' וביקשוהוא (סי' רצה 

וכדלקמ� הזמ� בכל נ"ז ),"שלו�" עשה(סי ' וג� 

וכנ"ל  בפועל  לשלו�" ב')"השתדלות (סי 'ולקמ� (סי '

וס"ב). מתביישי�ועכ "זנ"ז , ואינ� הללו , לצי� באי�

שהחליטו בפירוש: דיעות"לכתוב  בכוח�"ברוב  שיש

א�כ "מורד",לדונו  מעול�.על  הדבר נתברר שלא 

הגמורוזאת , ולהיפ$  ע "ז, "מקור" שו� לציי�  בלי

שכזה. נורא התדרדרות  על  שמי�  שומו  מהלכתא ,

לקמ�  ממבט)[וראה וממשיכי�:(מד"ה  .[

דת ""ובנוס� על  כ"עובר דינו כיו� �
$לכל , ,

בעני�", לדו� די� בית  בפני להופיע  מציית  שאינו

______________________

�
מדברי* � אנו [אי* לדי*" ה "מסרב  בעל  לכנות מה "רבנות": הפוקרי!  מלב!  שבדו מה  חדשה  "הגדרה" דזהו לדעת , יש 

מה  גט , מת* על כפיה " ל "היתר  כבסיס  שתשמש  דת " על  כ"עובר כ* ], כשהאמת  א, אלא  גס , שקר שזהו מנ"ד

פוסק .... בשו! כזה  נמצא  עי'
����שלא  בשו"א , הבעל כפיית  מתיר  אינו דזה  להיפ0 : להדיא כתבו n"dbdהפוסקי! 

ד') אות הי"א  פכ"ה, הובא(אישות  ע"ז, כופי*  דאי* להדיא ג'),i"aaשכתב  אות  קנ"ד, וסי ' ה '. אות  קל"ד, סק"ג),n"ce(סי ' וכ "כ (ש! ,

h"ian,(וקנ "ח מ "ז , סי' ס"ט),l" yxdn(ח "ב , ipeyxbd(סי '  zcear,(ל"ט micxe(סי' zpib,(משמע ד"ה א' סי' א ', כלל  i"xdn (אה "ע

ield.( ל"ט עי'�
	���(סי ' לגרש , אותו כופי* א!  הראשוני!  מחלוקת  יש  גמור סי'nx"`ב "משומד " ושו"ת  ס"א. קנ "ד, (סי'

פ"ה ),u" hixdnצ"ו ), סי ' oinipa(חדשות , z`yn,( כ"ב ק"ל),j"yxdn(סי' סי' ע"ט ),q" zg(ח "ב, סי ' תשובות , ziitkוקונטרס(קוב/ 

xq`n(' א אות  ג ' ענ, ב ', c"ia[מוצג (סי '  qwpta,(5029 מרעיו* ����
�עי"ש ].(רשימה מורעלי! בהיות! הללו שפוקרי!

לנשי  זכויות  קימ "ל ד"שוויו* אכ* האשה  כלפי מדוע לסבול יכלו לא  ," !r"eya:(ס"א קט "ו , יוצאת (סי' דת " על  ד"עוברת 

עליה , אחרת  לישא  להבעל היתר  כבסיס  שתשמש  לדי* ", "מסרבת  כשהיא זה  בנימוק  השתמשו והפוסקי!  כתובה , בלא 

כרחה . בעל  לגרשה  ��או ikcxn,( קצ"ו רמז  mgexi(כתובות, epiax,( ח "ח כ"ג, נתיב ield(מישרי!  i"xdn,( ס"ט mdeyd(סי ' oa`

א'), xteq(סי'  mzg,('א סי' ח "א, wcv(אה "ע ipa`,('מ סי' ryedi(אה "ע,  z"ey,( צ"ח miig(סי' ixac,( נ"א סי' אה"ע cec(ח "א , ixn`

קכ"ו ), כ "ג, ט "ו, mixry(סי ' zia,( ס"ב סי ' dreyi(מכת"י , zxhr,( ל"ו וח "ו,m"yxdn(סי ' מ "ח . סי ' וח "ה, ק"ל. סי ' וח "ד , כ"א . סי' (ח "א ,

וק'), צ"ז . סי ' וח "ט , וקצ "ג. ע"ב, סי ' וח"ז , וקס"א. ק "מ , קל"ג, iprc`סי ' `zqwxt`,( רפ"א ) רע "ח רע"ו, ) רע"ד סי ' וח"ג, קמ "ו. סי' (ח "א ,

awri xev,( וקע "ה י "ד, י "ב , oexyd(סי' zlvag,(' ו סי ' dyn(אה "ע, x`a,(ט "ו סי' awri(ירושלמסקי ,  igie,(י"ד ikcxn (סי' iyeal

סי אה "ע , י "א ),(קמא י ', וסי' ג'. אות  ט ' 'cec  zia,( ע "ו כ"א, כ', l`xyi(סי ' zia,( קס "א סי ' וע"ד),y" xdn(ח "א , נ "ז, סי' awri(ח "ד,  lbi

י "ח), סי' xdvie(אה "ע , yexiz,('פ awri(סי' zwlg,(וקמ "ח קמ"ז , סי ' `i"a(ח "א , zia,(וקל"ח קט "ז , ק"ז , סי ' wgvi(ח "ב, zli`y

קע"ט ), קע"ח , סי ' wgvi(תניינא , zgpn,(קל"ג סי ' וליקוטי! , ק"ו . סי' וח "ז, נ "ד. סי' וח "ה, נ"ה . סי ' dnkgd(ח "ב, lva,( ל"ז סי ' ixac (ח "ד,

mely,(קי"ד סי' ozp(ח "ב, zexedl(י "ב אות  ע "ז  סי' בעל (ח "ג, ield [בש!   hay,[zebdpde  zeaeyz,( תט "ז סי' ����עי"ש .(ח "ג,
הפוסקי! , מגדולי ידוע  כבר  אבל האשה , של  סרבנותה סמ0 על  לבעל  נישואי* היתר לבסס  דאי* דס"ל  חולקי! , שיש 

עי' לקולא, אזלינ* לבעל, נישואי* היתר בעני*  מחלוקת  או ספק ק"כ)m"cyxdnדבכל  סי ' ואה "ע , ק"מ . סי ' דבריו (יו "ד, [הובא 
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להבטיח[שקר טרחו שלא  מה  דמלבד מוחלט,

על "הוציאוה " רק  מהזמנותיה�, אחד א� לו  שיגיע

הליצני  וט"ו).וכנ "לUSAה "אדרעסע " י ', ה', (סי'

לעילמלבד  כתבנו  כבר ג '):זה, בתחלת(סי ' דמיד

לכא� , הבעל של  דינינו,בואו  לבית ומיד תיכ� פנה

והביע בבי "ד, עמה �לדו הטוב מרצונו עצמו  והמציא 

שו� ממנה  שקיבל מבלי א�  לכ! נכונותו  את

האשה ע�  דיברנו בקשתו  וע"פ לד"ת, כלל "הזמנה "

בבית  עמה   �להתדיי  �מוכ שבעלה לה : והודענו

מלעלוב :כתבה וכ	 דינינו . להאשההרבנית שאמרה 

לשלוחה:ו בבי "ד ג�  עמה   �להתדיי �מוכ שהבעל 

ד').וכנ "ל מלעלובכותבוכ	 (סי ' שליט"א :האדמור 

בבי"ד, אשתו  ע� �להתדיי  �ומזומ �מוכ היה  שהבעל

נ"ז ).וכדלקמ�  לצי�ואחרי (סי ' באי� זאת, כל

בצהריי� השמש את להכחיש הללו  ושקרני�

בי "ד",בכתב� : בפני להופיע מציית בעוד "שאינו 

הזמנותיה� מ�  אחד שא� להבטיח דאגו  האשה שצד

וממשיכי�]: לידו . יגיע  לא 

ד� המיעוט:"לדעת  לא  עדיי�  ביה "ד  הרי

"מורד". הבעל כי קבע  מעמידי�[לצי� ולא הללו 

בהלכה", דיעות "חילוקי לפנינו  שיש כאילו ת�, פני

מבלי  כ"מורד" לדונו דא"א  סוברי�: ה"מיעוט " ורק

אחרת לומר שיכולי� וכאילו  טענותיו .., שמיעת 

וממשיכי�]: המופר$. הרוב " ביה"דולכ�וכ "דעת

בלבד , ברירה  �דר על  בכפייה גט  בהשגת עסוק

מורד. מדי� כל[ג� ולא דהרי גמור , "בורות" זהו 

"מורדת" היא אדרבה אלא  "מורד, הבעל  שאי� 

בדר$ לא  וא� כלל , כפיה  היתר  שו� ליכא  וכבנ"ד,

[נתח�]:��$ברירה כה�]. מיכאלאב"ד ,יקותיאל 

דיי�,י [צדוק רלב "ג] 605778].דיי�".מרדכי [דאק.

בהכשלו�הנה  הדת  הירוס דכל לדעת , נחו�

שהתרחש מה  כדי� , שלא  לעלמא  איש  אשת  דהתרת

וכדלקמ�  דיד� בנידו�  דבר של בסופו  ס"ו).ויצא  (סי '

די�"טמונה  "פסק של  השורות  בתרי בי�  בעיקופי�

מה ולענה  ראש  פורה  השורש  המהוה הזה, המגוח$

בה. הסתיימה  זו  שפרשה  הגדולה  להתבוסה שגרמה

שכתבוונסביר מה  על  לעמוד יש דהנה בקיצור:

______________________

 ̀ "wrxa(פ "ב סי ' סקי"ב),f"eh],(תניינא , קי "ט , סי' סקכy"a (אה "ע  א ', xteq "א ),(סי'  mzg,(' א סי ' וח "ב, וד'. ג', סי' ח "א , ztrez(אה "ע

m`x,('ג סי' miig(אה "ע, ixac,(מ"ב מ "א , ו', סי' ח "ב , `dix(אה"ע lew,(פ"ה xac(סי'  aiyn,('ה סי ' sqei(ח "ד,  zkxa,('ב oir (סי'

wgvi,(וי "א י' אותיות ד', סי' l`xyi(אה "ע zix`y,(י"ב סוס"י `i"a(אה"ע,  zia(ק "כ סי ' בעל 
��עי"ש .(ח"ב, לכו, להתיר

ועי' פוסק , משו!  נשמע לא  לדי*" "סרבנותו סמ0 על גט , מת*  mzeg על  ilizt(י"ג c"ia [מוצג (ענ, qwpta(5005 ],(רשימה

דברי הפרכת  הג 'xphxbשהוכחנו  בשיטת  זו דיעה  בשקר  להעמיס  xlin,שרצה  dcedi 'x *דאי פשוט  בלא "ה ג!  אבל 

וז"פ. ובני* , מני*  רוב נגד  יחידאה  דיעה  סמ0  על איש, אשת  באיסור גירושי* �	�����להקל להשוות  רוצי!  הללו

וכמש "כ  החמישי, אל, סו,  עד ורק מ "תקנה", רק שאינה  מה האשה ", של כרחה סקי "ב),f"ehד"בעל קי"ט , (סי'y"ae(סי'

סקכ"א ), עד א ', גמורי!  ממזרי!  משני בניה ואת  הגט , על מה "ת  גמור פסול  המטיל האיש ", של  כרחו  ד "בעל  לגירושי* 

סה "ק  [ועי' הדורות , כל  jicewit סו, jxc:('ד אות  מחשבה  מ "ו, עי"ש].(מל"ת  רח "ל, ניאו, מתאות  שורשו זה  רעיו*  דמקור 

��
ל0  שאי* בטלי! כמוב* ודבריה! לדי*", "מסרב היותו סמ0 על  הבעל  על כפייה  היתר  לבנות  מזה, גדול  ליצנות 

ה"י. מהות!  להבי* וד"ב ח "ו, ישתנה  לא  מתוה "ק  אחת ואות כמות! , ואל,  ה! יאבדו קיימי*, ולא  שרירי* לא  ומבוטלי! 

�לעיל�� י "ט )ראה  והערה  וב'. א ' אותיות  ה ', ענ, ז ', מדינא ,(סי ' לגרש " "חייב הבעל שאי* דכל איתני! : ממקורות שהוכחנו

וכש "כ  ברירה ", ב "דר0  לא  וא,  כלל , בשו"א  לכופו היתר שו!  ליכא  וכבנ"ד, אחר למקו!  ליל0  מותר כשהיה  וכגו*

וכמו  דה "רבנות "] אילמי לאנשי ובהליכה  במסירה , עליו שאיימה [וכבנ"ד  למק"א , ליל0  שיוכרח  גרמה  עצמה  כשהאשה 

הפוסקי!. מדברי  בשלו! ��
שהבאנו הרוצה בבעל דא, ויסבור: ע "ז שיחלוק ממש , יחידאה  לא  וא,  פוסק  שו! נמצא 

"בדר0  רק א,  גט  כפיית עליו יתיר שזה  וכבנ "ד, עליו הטילה  שאשתו מה אונס  בשביל  אחרת למדינה ליל0 שנאל/

טצדקי �����ברירה ". יפתח  זה  הרי דאל"כ  השכל, מצד ג!  מופר0 הדבר וכנ "ל, הפוסקי!  מדברי כ* שהוכחנו מה

ב"מסירה " עליו תאיי!  דמקוד! בעלה : מתחת עצמה  להפקיע שתוכל אי0 באחר], עיניה  כשנתנה  [וא,  מורדת , אשה  לכל 

בציעת  הוא למרחקי!  שלכתו תני! : בדמעות לפנינו ותבכה  תבוא  ואח "כ נפשו, על להמלט  למק "א  לנוס  שיוכרח  כדי

ברירה . דר0 על  רק  א, בכה "ג  לכופו  שנתיר הדעת  על היעלה  סובלת, ל"עגונה " עי"ז  נשארה  דהרי עליה, "מרד" מעשה 
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והרוב המיעוט  שבי�  דיעות" ה "חילוקי את ��$להסביר 

ההחלטה ": דישוהיינו ,ב "נימוק  ס "ל: הרוב  דלדעת

את עדיי� שמעו שלא למרות "מורד", די� להבעל 

מקור, שו�  ע� ביססו  שלא  מה ["הנחה" טענותיו,

ולקמ� ]. וכדלעיל  מהלכה כליל  מופר$ הוא  אדרבה

דהרי ואילו  מורד, די� לו  דאי� ס"ל: המועט לדעת

דעכ"ז אלא טענותיו , את שמעו ולא  דנוהו  לא  עדיי� 

דבכה"ג זו: הנחה [ג� ברירה , בדר$ עכ "פ  לכופו  מותר 

מקור, שו� ע� ביססו  לא  ברירה, ע "ד לכופו  מותר 

וכנ"ל מהלכה  כליל  מופר$ וכ"ב )].אדרבה י "ט , (הערות

מוב�ולפו�  דאינו  תימה , מעורר הדבר ריהטא 

דיעות" ה "חילוקי להודיענו עצמ� הטריחו  מה  דלש�

בחילוקי  נפק"מ דמאי ב"נימוק�", שיש  מה

ה שעל  כול�כיו	 פסק."טעמיה�" השתוו  סו� דסו�

עליו להתיר שלא  המיעוט: כדעת דלמעשה בה"פסק"

בלבד. ברירה " בדר$  "כפיה  רק

בארסאמנ� כא� טמו� גדולה  וערמימיות  נכליות

אפשר אי דלמעשה ומביני� יודעי�  דבהיות�  לשונ�,

הנ "ל . ברירה " בדר$ "כפיה  זו במדינה  דהרילבצע 

בניגוד  הוא  הזרוע , בכח אד�" "כפיית שעצ� מכיו� 

גדול , בחומר זה  על ומענישי� בכא� , להחוק  הגמור 

על הבעל את שיכופו כלל, "במציאות" שיי$  לא  א "כ 

לאר"י. לד"ת  מהכאדהלא שיבא  הדר$ אור$ בכל

שיוכל אנשי�, המו�  ע�  ייפגש הבעל  הרי להת� ,

ואז אנסי�, בידי ומובל תפוס  שהוא  לה�: להודיע 

גדולה . בתבוסה העני�  כל ירדימו[זולת יסתיי� א�

הקופסאות.. מחלקת בתו$ בתיבה ויניחוהו בס� אותו

לקמ�  י "ט)וראה  ע�(סי ' זה  דבר לתק�  שרצו אי$

אצל  כא� לדו�  הברירה  להבעל  לית� רלב "ג,הטצדקי:

ש�]. וכדביארנו  מאומה , בזה  הועילו לא  אבל

 �קיימתוכיו אפשרות שו� דליכא  מראש, שידעו

כפיה עליו לעשות הפס "ד: את  לבצעות  במציאות,

ולמעשה לא "י, ליסע  להכריחו  כלומר  ברירה , בדר$

המתבצע גמור", "כפיה רק  עליו לעשות ל"ש

מוסווי� . פרצופי� שע� התחכמולכ	 מאנשי�

לתרי� דמשתמע  בלישנא  הפסק  נוסח מראש לכתוב

וכאילו כ"מחמירי�", אחד מצד פני� להעמיד אנפי�,

כדעת ברירה בדר$ כפיה  רק מתירי�  אינ� שלמעשה 

הישרדהרי המיעוט . הבי"ד ג� התירו  כבר  ד "ז 

וכנ "ל  אשדוד ו'),והטוב  וכנ "ל (סי' קרלי�  בי "ד (סי 'וג�

לעילז '), הוכחנו  שכבר  ה'):[מה ענ� ההלכה מבט (ש�',

עי"ש ]. גמור, משנה " בדבר "טעות  הו "ל גופא  זה דג� 

-ומצד  הפס"ד בתו$ להחמיק  התחכמו השני,

להו : סבירא  הרוב " ד"לדעת העלוב : ה "פתח" את

ושמעו שדנוהו טר� [א� "מורד" די�  להבעל יש דאכ� 

גמורה . בכפיה לכופו  שמותר מי טענותיו ..], כדיאת

א"א [דהרי גמורה" "כפיה  עליו כשיעשו שאח"כ

להכשירה יוכלו  אז  וכנ "ל], "ברירה" ע "ד לעשותה 

ש"רוב " מאחר הדחק", ושעת "דיעבד בתורת עכ"פ

שמותר מי גמור, כ"מורד" אותו דנו בלא "ה  הבי"ד

גמורה . כפיה עליו המוגח$וחור לעשות  ו"פתח "

הפוקר במילואה נצל מהלכה , כליל המנוגד הזה ,

, �לושאנ יש הרוב" דל"דעת  העובדא : על שהתאחז 

וממילא טענותיו.., לשמוע מבלי  א� גמור "מורד" די�

וכדלקמ� גמור כפיה א� להכשיר יש מ"ח )שפיר  .(סי'

������ ����
������� ������('Ê 'ÈÒ)������ )�� !#�����

!���� �� ���� ���� ��%#� ���� �� ���#�
����� � �� !���� ���� ��� ��"���� � ��#�� ���

'��� ����� ���� �����"�
���� ����� ��
����$ ���� �� � ��#� ����� ����� ��� !������
����� ����� �� !������ ����� ��� ������ �&����
����" ���%�� ����� ����� ��� (���� ��� !��"�

'������ ����� !����� �����

______________________

�מקור �� לה  שאי* דבר הוא ונימוק! , המיעוט " "דעת ג!  "פסק!" בכל  לכתוב  ה "רבנות" שהנהיגו  מה הדבר עצ! הנה ,

דמיא . כליתא  המיעוט  דעת וממילא להטות, רבי!  אחרי תוה "ק : דלעת  מכיו* 
בקדושה ,�
שה"דייני! " דבהיות 

השופטי!  מיעות  דעת שג!  עכו"! , לחקות בזה  להתדמות  רוצי!  ה!  כ* על  חוק! , ע "פ  "שופט " מעמד  לה!  יש  שלה! 

שלה! . חקוי!  בספרי המיעוט ,
��מובאי! כדעת "החמירו " דבלא "ה  למרות  הדיעות , שני להביא בנ"ד , שעשו מה 

בפני! . כמבואר  רק  אחר, הסבר שו! לה  אי*
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"cxen" k epecl y"l  oick  d`xzd ila .`

���:‰ÊÓ ÏÂ„‚ ÛÂÏÈÒÂ ˙ÂÂÈÚ ÍÏ ÔÈ‡„ ,¯Â¯·Â ËÂ˘Ù
‰ˆ¯ ‡Â‰˘ ÔÓÊ· Â· ,"„¯ÂÓ" ÔÈ„ ÏÚ·‰ ÏÚ ÚÂ·˜Ï
˙¯È„ ˙‡ ‰·ÊÚ· ÂÈÏÚ ‰„¯Ó ‡È‰Â ,ÌÂÏ˘· ÔÓÊ‰ ÏÎ

.Ì¯Â‚Ó
���Â·˙Î ,ÂÈÏÚ ‰„¯Ó˘Î ‚"‰Î·������

���� ��
���ÂÈÏÚ ˙Ú¯‚Ó ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ˜¯ ‡Ï„ :‡È„‰Ï

ÏÈ·˘· "„¯ÂÓ" ‰"Ï„ Î"˘ÎÂ ,„Â„� ˜ÈÁ¯Ó˘ ‰Ó· ‚"‰Î·
.‰Ê
�
ÌÈ˜Á¯ÓÏ ÍÏÈ˘ "‰ÏÁ˙ÎÏ" ÂÏ ÔÈ¯È˙Ó Û‡„

Ï"�ÎÂ ‚"‰Î·,('‰ Û�Ú ,'Ê 'ÈÒ).Ì‰È¯·„ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÌÂ˘ ‡ÎÈÏÂ
��
�ÏÚ ‰¯Ú˜‰ ÍÂÙ‰Ï ,Î"Î ˙ÎÏ ˜ÈÁ¯‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡

"Â˙Â‡" Â�„ ,‰È˘ÚÓ ÏÚ "˙„¯ÂÓ"Î ‰�Â„Ï ÌÂ˜Ó·„ :‰ÈÙ
.‰‰Ó˙‡ "„¯ÂÓ"Î ‰Ê ÏÈ·˘·

�����ÌÂ˘ ÈÏ· "„¯ÂÓ"Î Â�Â„Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ ,˙‡Ê
Â·˙Î ‡È„‰Ï È¯‰„ ,"‰‡¯˙‰"��
��ÏÏÎ)

,('È 'ÈÒ ,‚"Ó�������,('ˆ 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡�ÈÈ�˙)����,(‚"Ï˜ 'ÈÒ)


�����:(‚"È ˙Â‡ ,Á"˜ 'ÈÒ)‡Ï· ÛÂÎÏ ‡"‡ ¯ÂÓ‚ „¯ÂÓ Û‡„
.˘"ÈÚ ,ÔÈ„ÎÂ ˙„Î "‰‡¯˙‰"

eipta  ̀ly "cxen" k lra oecl  ̀" ̀ . a

���ÂÈ�Ù· ‡Ï˘ Â�Â„Ï ÂÏÎÂÈ˘ ˙Ú„‰ ‰ÏÚÈ ÍÈ‡ ,ÔÈ„ ÏÎÓ
ÔÈ„Î „Á‡ "‰�ÓÊ‰" Û‡ ÂÏ ÂÁÏ˘˘ ÈÏ·Ó ,"„¯ÂÓ"Î

.Ï"�ÎÂ
��,˜‰·ÂÓ "‰ÓÂ¯Ó ÔÈ„" Ï"Â‰ ‚"‰Î·
Î"˘ÓÎÂ����� ����:(„·ÏÓÂ ‰"„ ,'‡ 'ÈÒ Ó"ÂÁ)Ì‡„Ì‡„Ì‡„Ì‡„

,Ì˘,Ì˘,Ì˘,Ì˘ ˙ÂÈ‰Ï˙ÂÈ‰Ï˙ÂÈ‰Ï˙ÂÈ‰Ï Â�ÈÓÊ‰ÏÂ�ÈÓÊ‰ÏÂ�ÈÓÊ‰ÏÂ�ÈÓÊ‰Ï ÈÏ·ÓÈÏ·ÓÈÏ·ÓÈÏ·Ó „"Ú·‰„"Ú·‰„"Ú·‰„"Ú·‰ È�Ù·È�Ù·È�Ù·È�Ù· ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ˙Â„Ú˙Â„Ú˙Â„Ú˙Â„Ú Â·‚Â·‚Â·‚Â·‚
.ÏÏÎ.ÏÏÎ.ÏÏÎ.ÏÏÎ Û˜Â˙Û˜Â˙Û˜Â˙Û˜Â˙ ÌÂ˘ÌÂ˘ÌÂ˘ÌÂ˘ ‰Ï‰Ï‰Ï‰Ï ÔÈ‡ÂÔÈ‡ÂÔÈ‡ÂÔÈ‡Â "‰ÓÂ¯Ó"‰ÓÂ¯Ó"‰ÓÂ¯Ó"‰ÓÂ¯Ó ÔÈ„"ÔÈ„"ÔÈ„"ÔÈ„" ÈÂ‰ÈÂ‰ÈÂ‰ÈÂ‰	���

ÏÚ·‰ ÏÚ Â¯Ó‡�˘ ˙Â�ÚË‰Ï Û˜Â˙ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ‰ÎÏ‰Ï„ ,¯Â¯·
ÌÈ¯˜˘ ÏÎ ÂÈÏÚ ¯ÓÂÏ ÌÈÏÂÎÈ ‚"‰Î·„ ÔÂÈÎ ,ÂÈ�Ù· ‡Ï˘
.Ì˙Â„ÚÏ Û˜Â˙ ÌÂ˘ ÔÈ‡Â ,‰˘Â·Â ‰‡¯È ÌÂ˘ ÈÏ·Ó ÌÏÂÚ·˘

������:‡È„‰Ï�����,(„"Î¯ 'ÈÒ ÌÈ·˙ÎÂ ÌÈ˜ÒÙ)

������('‡ 'ÈÒ ,‡"Á):Ï"ÊÂ]„"È·Ï„"È·Ï„"È·Ï„"È·Ï Â‡·˘Â‡·˘Â‡·˘Â‡·˘ Ì„Â˜Ì„Â˜Ì„Â˜Ì„Â˜ Â‰ÂÙÎÂ‰ÂÙÎÂ‰ÂÙÎÂ‰ÂÙÎ Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡
,ÔÈ„Î,ÔÈ„Î,ÔÈ„Î,ÔÈ„Î ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ‰˘ÂÚÓ‰˘ÂÚÓ‰˘ÂÚÓ‰˘ÂÚÓ Ë‚Ë‚Ë‚Ë‚ ÈÂ‰ÈÂ‰ÈÂ‰ÈÂ‰ ,‰Ê,‰Ê,‰Ê,‰Ê Ïˆ‡Ïˆ‡Ïˆ‡Ïˆ‡ ‰Ê‰Ê‰Ê‰Ê Â„ÓÚÂÂ„ÓÚÂÂ„ÓÚÂÂ„ÓÚÂ,Ï"ÎÚ

‡·Â‰Â����('Ê ˙Â‡ ,„"�˜ ÈÒ),[�������,(‚"Ï 'ÈÒ)������
(Ê"Ù¯ 'ÈÒ ,‡"Á)Ì˘·����� ���� ������(„"˜ 'ÈÒ ,‡"Á).

������˙ÚÈÓ˘ ÍÓÒ ÏÚ ÔÈ„‰ ˜ÂÒÙÏ ¯·„‰ ÌˆÚ
Ï· ‡ËÁÂ ÈÏÈÏÙ ÔÂÚ ‡Â‰ ,„Á‡ „ˆ ˙�ÚË
ÔÈÓ‡‰Ï ¯ÂÒ‡ ,ÌÈ„„ˆ‰ È�˘ ˙ÚÈÓ˘ ¯Á‡Ï Û‡ ‡Ï‰„ ,¯ÙÂÎÈ

.„"Â˜Á ÈÏ· È�˘‰ÏÓ ¯˙ÂÈ „Á‡ „ˆÏ�����������
���)(È¯Á‡ ‰"„ ,‚"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ:Ï"‰Ê·ÈÏÚ·ÓÈÏÚ·ÓÈÏÚ·ÓÈÏÚ·Ó „Á‡„Á‡„Á‡„Á‡ ÔÈÓ‡‰ÏÔÈÓ‡‰ÏÔÈÓ‡‰ÏÔÈÓ‡‰Ï

,¯˜·,¯˜·,¯˜·,¯˜· ÈÚÂ¯ÈÚÂ¯ÈÚÂ¯ÈÚÂ¯ ‰˘Ï˘‰˘Ï˘‰˘Ï˘‰˘Ï˘ ÂÏÈÙ‡ÂÏÈÙ‡ÂÏÈÙ‡ÂÏÈÙ‡ Â˘ÚÈÂ˘ÚÈÂ˘ÚÈÂ˘ÚÈ ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï ÔÎÔÎÔÎÔÎ ,...Â¯È·ÁÓ,...Â¯È·ÁÓ,...Â¯È·ÁÓ,...Â¯È·ÁÓ ¯˙ÂÈ¯˙ÂÈ¯˙ÂÈ¯˙ÂÈ ÔÈ„‰ÔÈ„‰ÔÈ„‰ÔÈ„‰
‡�Ï‡�Ï‡�Ï‡�Ï ÔÈÈÂ˘ÂÔÈÈÂ˘ÂÔÈÈÂ˘ÂÔÈÈÂ˘Â ,‰˙ÂÂÎ„,‰˙ÂÂÎ„,‰˙ÂÂÎ„,‰˙ÂÂÎ„ ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ ‡˙ÏÈÓ‡˙ÏÈÓ‡˙ÏÈÓ‡˙ÏÈÓ È‡‰È‡‰È‡‰È‡‰ „·ÚÈÓÏ„·ÚÈÓÏ„·ÚÈÓÏ„·ÚÈÓÏ ÔÏÔÏÔÏÔÏ ÒÁÒÁÒÁÒÁ

,‡˙ˆˆÁ„,‡˙ˆˆÁ„,‡˙ˆˆÁ„,‡˙ˆˆÁ„ È�ÈÈ„ÎÂÈ�ÈÈ„ÎÂÈ�ÈÈ„ÎÂÈ�ÈÈ„ÎÂ ÈÚÈ˘¯ÎÈÚÈ˘¯ÎÈÚÈ˘¯ÎÈÚÈ˘¯Î.Ï"ÎÚ
�����·˙Î���
�
����:('Â 'ÈÒ ,‡"Á)ÏÚ·"ÏÚ·"ÏÚ·"ÏÚ·" È¯˜ÓÈ¯˜ÓÈ¯˜ÓÈ¯˜Ó ÏÂÒÙÏÂÒÙÏÂÒÙÏÂÒÙ Ë‚‰˘Ë‚‰˘Ë‚‰˘Ë‚‰˘ ÔÚÂË‰ÔÚÂË‰ÔÚÂË‰ÔÚÂË‰ ÏÚ·„ÏÚ·„ÏÚ·„ÏÚ·„

‰Ï‰Ï‰Ï‰Ï ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ÔÈ‡ ,ÂÈ�Ù·,ÂÈ�Ù·,ÂÈ�Ù·,ÂÈ�Ù· ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ˙Â„Ú˙Â„Ú˙Â„Ú˙Â„Ú ˙ÈÈ·‚˙ÈÈ·‚˙ÈÈ·‚˙ÈÈ·‚ ÏÎÂÏÎÂÏÎÂÏÎÂ ,‰Ê,‰Ê,‰Ê,‰Ê ÔÈ�ÚÏÔÈ�ÚÏÔÈ�ÚÏÔÈ�ÚÏ ¯ÂÓ‚¯ÂÓ‚¯ÂÓ‚¯ÂÓ‚ "ÔÈ„"ÔÈ„"ÔÈ„"ÔÈ„
.ÏÏÎ.ÏÏÎ.ÏÏÎ.ÏÏÎ Û˜Â˙Û˜Â˙Û˜Â˙Û˜Â˙ ÌÂ˘ÌÂ˘ÌÂ˘ÌÂ˘�
�Î"˘Î ,˙Â�ÚË ¯‡˘· Û‡ ‡Â‰ ÍÎ

Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ·˘ ÌÈ¯·„‰ ÔÓ ‡Â‰˘ "„¯ÂÓ" ˙�ÚË· Â"˜Â
ÏÈÚÏ Â�‡·‰„ÎÂ('‚ ˙Â‡ ,'„ Û�Ú ,'Ê 'ÈÒ)ÌÈ˜ÒÂÙ ÔÂÓ‰ È¯·„Ó

.·"ÂÙÊÂ ,‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ,ÌÈÙÒÂ�

��������
��� ��������������� ���ÔÂ˘Á)

(Â"Ò˘˙���� ����$�
��� ��	��('Ê Û„)&
�� ��� �� ����� )�� �� �� �" ����� ������� �"�

����%� !���� ���� ��� ����
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"cxen" oic el oi`  zeicbp  zeprh lradl yiyk .b

�����:Ì‰È¯·„Î ˙Ó‡‰ ‰È‰ ÂÏ Ì‡ Û‡ ‡Ï‰ ,‰Ê ÏÎ
.[Ï"�ÎÂ ‡"Ê˘ ‰Ó] ‰ÈÏÚ „¯Ó ÔÎ‡ ÏÚ·‰˘

���È¯·„ ÏÚ Â�ÚÈ ‰Ó��
� ����,(„"�˜ 'ÈÒ)���	�
('‡‰ Â"˜Ò ,Ì˘)ÂÏ ˘È˘ ˙ÓÁÓ Â·ÂÈÁ Ú�ÂÓ‰„ :Â·˙Î˘

„È·Ú" Ï"ÓÈ˜ È¯‰„] ,„¯ÂÓÎ Â�Â„Ï ÔÈ‡ ,˙ÂÈ„‚� ˙Â�ÚË
„"È· ÂÚÓ˘È˘ „Ú ,["‰È˘Ù�Ï ‡�È„ ˘�È‡ÂÈ˙Â�ÚË ˙‡

.ÂÈ¯·„ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÌÂ˘ ‡ÎÈÏÂ ,˘"ÈÚ ,Â‰Â·ÈÈÁÈÂ

llk " d`xed"  xcba  dpi` " sleqn ze`ivn" lr iepad " c"qt" .c
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ת�[בי "ד  פני העמדת ביצירת  ממשיכי� הרבני

מובהק מ"מעג� " כא� שהמדובר  כאילו  (המגוח$),

ומדבריות ביערות מערה באיזה  עצמו המסתתר 

העול�... כדי והכל שבסו� הממוחשב: החשבו� ע�

[ולאיד$ שלה� , תיק בתו$ להבא  ע"ז "ראיה" שישאר

לה� כתב  שהבעל מה התיק, מ�  כליל העלימו  גיסא ,

כדלקמ�  זאת כל נ"ט),להכחיש להחוק..(סי ' .].בניגוד

בזה "ל :"פרוטוקול"מוציאי�וה�

האשה"הופיעה בחו"ל, הבעל  האשה ,

הגט[מצהירה ]: ולקבלת לפתרו�  ממתינה אני 

הדייני� :מבעלי , בפני הסתיי�  כה�,הדיו�

744308].רלב "ג.,]י [צדוק [דאק.

כמקד�נפלא ונשנה חוזר דכא�  אבהדבר , (ז '

מלי�תש"ע ): תאמר  שהאשה  לה� די שהיה  אי$ 

שלמדוהו , מה  "פזמו�" האומר  כתינוק  הנ "ל , ספורי�

הבי"ד  אצל  דבריה בקבלת הדיו� יסתיי� שתיכ�

מוחלטת. לאוא� בשתיקה הללו מלצי� אחד

ודרישה , בחקירה  אותה לחקור עצמו, את הטריח 

הרוש�, לעשות  כדי "לפני�", שאלות באיזה עכ"פ

אמיתת להבחי� ומעוני� אחריות בעלי שה� כאילו

"עיגונה ": שמסביבות  נעל�אי� הפרטי� ומדוע 

גרמה אולי לכ� , קוד� ביניה� המצב  היה  מה הבעל,

המדובר דהלא  אחר, למקו� ליל$  שיצטר$ היא 

איש. אשת ששיתפוומזה מהתרת קלות�, בולט

ש"ימעטו מה  דכל  הבדוי, העגינות " "ייצור  ע�  פעולה 

המטרה ... להשגת  ולה�  לה יותר  טוב  לדעת",

בזה "ל :"החלטה "הוציאואח "כ

ובהעדר"א ', האשה, דברי  שמיעת לאחר

הופיע , ולא  כחוק  שהוזמ� לאהבעל  הבעל [שקר!

להבדיל לא  וג� הטמאה , "חוק�" כפי  לא הוזמ� 

וכנ "ל  תוה "ק , חוקי לפי ה ')באה "ד מחליט ].(סי'
על ממונה  אליהו, מימו� לרב להורות  ביה "ד ,

את לעדכ�  הדי� , בתי בהנהלת  עגונות " "מחלקת 

בתיק. ההתקדמות  על  לאחרוזאת,ביה "ד

לכפיה  פס "ד הוצא ט"ז )[כנ"ל שביה "ד ע"פ](סי'

י "ד )[כנ"ל בקשתו " ].(סי '

ע�בנוס�  קשר  יצר  כי ביה"ד, מציי� �לכ

יארק , ניו פארק  בורו פלטבוש אב"ד  רלב"ג הרב 

לסייע הוא מוכ� כי  הודיע: מצוה?]והנ"ל  [לש�

גט לקבל  צור�אלא [אי$?].לעגונה  הביע 

לו  שיעזור האשה  מצד אד�  ע�  קשר  ביצירת

הבעל , ולוודאבאיתור  לדירתו להתפר� אי$ [כלומר

שעשו וכמו  ה"פאליס ", את  יזעיקו  שלא  השכני� אצל 

אב"דב',אח "כ ]. רלב"ג  לרב  פונה ביה "ד 

של שמו על שיורה  יארק , ניו פארק  בורו פלטבוש 

תמנה שהאשה כדי דינו, בבית  שעובד  קבלה  שליח 

לגיטה קבלה  לשליח  דיננו בבית  למצואאותו ע "מ 

לעגינותה. הפתרו� כה�,[נחת� ]:את  יקותיאל 

צדוק רלב "ג.]י [מיכאל מרדכי  ,.[744399 [דאק.

לרב מכתב  בזה "ל :לב"גרמהאשה 

שליט "א ,"לכבוד רלב"ג [מרדכי] הרב 
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בכל הרבה האכפיות  על לכ�  להודות ברצוני

ע� דברנו כ� , על  ה' אתכ� יבר� שלי , לתיק  הנוגע

מיימו�, אליהו ע� הרב  קשר צר  יוסי והוא 

שרואהלבנתי�לנדוא . אד� ע�  קשר יצר  אבי

שמו יו� , יו� כמעט חיימובי*  אשר מיל�את 

1347,8931343,מילר  לנו 1718,951,1815, מסר והוא 

יו� : מידי  לומד  אשר שבו ביהמ"ד  כתובת  את

לעלוב  ומוסדות חסידי משה  50,רחוב 1830עטרת

באימייל  שלחנו רלב "ג".זאת אריה לרב

 �רלב "ג מכיו�"א איתנו שהרב  לדבר  מסרב

היחידה שהדר�  ואמר בטוחות , מטעמי בטלפו�

דרככ� . הוא קשר , אתבאנוליצור  לבקש 

הא� האימייל? את  קיבל  הא� לדעת  עזרתכ� ,

ועל העזרה  על  תודה  אינפורמציה ?, עוד צרי�

רב בכבוד קשר, ליצור תוכלו א�  האכפיות 

חימובי� ".ובהערכה , 746517].רחל  [דאק.

להתוודענפלא הצליחו כבר אכ�  דא� הדבר,

הבעל. של  מוצאו  עלא "כ מקו� עלתה לא  מדוע 

מה לד"ת אחד "הזמנה " עכ"פ לו לשלוח  דעת�,

בולט : התשובה  לידו, לד"ת!שיגיע שיל! רצו לא  ה� 
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בזה "ל :"החלטה "יוצא אשדוד הרבני  מבי"ד

שמיו�"על האשה  הודעת  לשלוח  המזכירות

ה4/11/10, במכתבה  שכתבה  חשו�[מה כ "ז  ביו� נ"ל

נמצא], שהבעל היכ�  כבודתשע "א : של לידיעתו

רלב "ג אריה  ארה"ב ,הרב יארק בניו  שליט "א

ע"י]: צדוק[נחת� 756508].].י [מיכאל [דאק.

ביד�הפלא  עלה כבר דא� ונשנית , חוזרת

א "כ נמצא , שהבעל היכ�  הגדול ה "סוד" להתוודע 

לידו ?. שתגיע אחד "הזמנה " לו  שלחו לא  ומה מדוע

לאחר תמימה משנה  יותר דא� הוא : ביותר  שמפליא

ידעו אכ� להכותו דבכדי לכל : נתברר כשכבר הכפיה ,

של המדוייק "אדרעסע " על  אותו , למצוא  היכ� היטב 

הפרטי. הרבני עכ "ז דירתו  בי"ד התביישו לא 

ה "כתובת על  (רביעי) "הזמנה " לו  לשלוח להמשי$

ד  ל"ו).וכדלקמ� USA..,דואר": הבולט והתשובה (סי'

לעיל  הסברנו כבר ה'):שע "ז , מה(סי  האחרו� דהדבר

את וישמיע  בי"ד אצל יופיע  שהבעל הוא , שרצו

כפיה היתר כא�  דאי�  רק  דלא  יתגלה דאז  טענותיו,

אלא  כא� ...!.כלל ,  �אי גט" "חיוב  דא�
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די� "יוצא בזה "ל :"פסק  אשדוד הרבני  מבי"ד

של "לאחר  בפנייתו  מימו� העיו�  אליהו הרב

כס [כ"ב מהתארי�  הדי� בתי תשע"א ]מהנהלת לו 

ביה"ד. בש�כימחליט  הבעל  את לכו� יש

בפני  לדיו� להביאו או פיטורי�, גט  לית� ביה "ד 

פלטבוש , אב "ד  רלב "ג  אריה הרב  של  דינו  בית 

טענותיו, את  כמבוארלשמוע  בברירה , כפיה כדי�

[נחת�]: ובנו"כ . קנ"ד ס "י כה�,בשו "ע  יקותיאל 

צדוק רלב "ג.]י [מיכאל מרדכי  ,.[935286 [דאק.

שכליש  דבמקו� שבכא� , השינוי על לעמוד

על תהיה  שהכפיה  מלפני� , כתבו די�  חזירתוהבתי

אשתו, ע�  ש�   �לדו בכדי לאר"י הבעל ע�של

גט. לה  לשלוח והטוב[כ "כ :הברירה : הישר  בי"ד

ו'),וכנ "ל אשדוד, ברק,וכ� (סי ' בני  קרלי� וכנ "לבי"ד

ז '),, אשדוד(סי' הרבני  ט"ז )כנ "לובי"ד כא�שינו ](סי'

לדו� שיל$ הברירה : ע� תהיה  שהכפיה  לשונ�, את

�הבריוני�כא ראש הסבר.רלב"ג ,אצל תובע  והדבר

שבדבר:וכנראה , הבולט בהגיחו$ שהרגישו 

שזהו מביני�  הכל דהרי לאר"י, לחזור אותו שיכופו

בפועל. לבצעותה  הנמנע  מ�  ממש  שהוא מה  דבר 

הבעלדהלא  יפגוש להת�, מהכא  הדר$ אור$  בכל

שהוא למישהו , לרמז  רק  לו ודי  אנשי� , המו� ע�

באונס. כלדבר ,מובל  את  שיבטל רק שלא  מה

בו , המטפלי� את בסכנה  יטיל דג� אלא  העני�,

חייה�, ימי מש$ כל על מאסר עונש עליה� שצפוי

ט"זוכנ"ל אמנ�).(סי' ד "ה  בכלעל , להמעיט בכדי כ�,

פני  על כ "כ  יטפח לא  הגס שהשקר האפשרי,

יותר הנראה  דבר ע� מעט לכסותה  ניסו הקוראי� ,

אותו יכופו  שלא  דהיינו  לקיימה, שאפשר כמי קצת

אצל  לדו�  ליל$  רק לא "י, רלב "ג.ליסע 

דמאותואבל  מיד , יבחי� לאישורו  דבר המבי� 

זה מטע� לאר"י , לשוב לכופו במציאות שא "א  הטע�

לפני  להתדיי� ליל$ לכופו במציאות א "א  ג� גופא

אתדהלא רלב "ג . להכריח  רוצי� שבריוני� ברגע 

זאת לעשות  א "א  הכאות, ע"י דבר שו� על הבעל
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פרצופ�. ובהסוואת  בהחבא  רק ומעתה ,בפומבי

אצל לדו� ליל$ הברירה  לו לית�  שיוכלו  יצוייר אי$

לדרכו . לו יל$ שישחררוהו  ברגע  הלא  ואילו רלב "ג ,

וידו� טענותיו  את "שישמע  [בכדי בכח , אצלו  להבילו

וכנ"ל. הנמנע  מ� שזהו מלבד בזההרי אותו"...],

שעונשו הבריוני�, ע� פעולה משת� שהוא  יתגלה 

שרלב"ג הוא : הנמנע  מ� ג�  טעמא  [ומהאי כמות�,

זה , בשינוי כלו�  הועילו דלא  ונמצינו ש� ], לדונו  יבא 

ותל"מ. המוחות , וטשטוש בלבול רק ואינה 

כ� :וכל  עושי�  היו  א� דא� מה  מלבד הוא  זה,

שג� [מה רלב"ג אצל  להתדיי� ליל$ הברירה  לו לית�

וכדלקמ�  עשו, לא  ס"ד )זה  דבר(סי ' היה  לו א� וא� ,[

וכנ "ל אינו  שג "ז  [מה ב"מציאות", להתבצע  יכול  כזה 

אבל) הול$הרי ].(ד"ה  לכל ובולט מוב� שבזה  הגיחו$

איזה היטב , מבי�  בקדקדו  מח לו  שיש מי  דכל  ישר,

שקבע כזה  מרשע לצפות ל "בעל " שיש  "יישרות " סוג 

נשי� והפקעת  ישראל בתי מהריסת להתעשר עצמו

בעליה�. הבעלדמוב	 מתחת של  שמשפטו  לכל ,

חרו מראש:כבר  אצלו שכ!� משו� רק  לגרש  שחייב

"רצונה", אצלוהיא  משני� אינ� הבעל "טענות" וכל

לא דמעול� רצח, מכות בו ירביצו ימא� וא�  כלל,

בגירושי� . מיאו� בטענת בעל אצלו [וראה זכה

וג�),לקמ�  סוד"ה  נ"ד, דמתקרי (סי' זה  שפוקר  אי$

שאשתורלב "ג, מי בעל , כל על כפיה להתיר רוצה 

שהוא  עליו: קשות...,אומרת אליה  עי"ש ].מדבר 

מהובפרט  הרב  בהו� עיניו  את נת�  כבר כשהוא

הדעת על היעלה גמור , "נוגע" ונעשה  לו  שהובטח

הבעל ..". טענות ב"יישרות  מהתרשמותו ע "ז  שיוותר 

שהובטחוברור  לאחר להבעל , מלדו�  נפסל  שהוא 

גט, השגת עבור האשה מצד רב  ממו�  קיבל  או

ה"ד )ברמב"�וכמבואר ופט"ז , ה "א. פט"ו, ושו"ע(עדות 

סכ"א): ל"ז , וסי ' סי"ב. ז ', רחוקה(סי ' שבדר! "נגיעה  דא�

בדבר,  �מלדו  �הדיי את פוסל כבר  וכש "כונפלאה "

ובולט "וק"ו  קרובה  וזפו"ב."נגיעה  כזה ,

דהבעלועוד , דכיו�  גדול : עיקר  ישכנתבע,והוא 

ל זכות  די�לו הבית ע "ז .בחירת  לדו�  א "כ היכ� 

דמה  רלב "גפשוט, אצל דוקא ע"ז  �לדו אותו   �שכופי

הגט לפסול כוחה  אלי� כבר לרצונו , .��$בניגוד

______________________

�שכתב�� דהדי* ס"א):nx "`דפשוט , י"ד, ‰�˙·Ú ",(סי' ¯Á‡  ÍÏÂ‰  Ú·Â˙‰" ̆ *לדו ליל0 צרי0  שתובע לעני* רק  אינו 

הנבתע , בעיר די* בתי כמה  יש  שא!  לעני* ג!  אלא  הנתבע , די* בעיר  "בית של הדי*  מה!  אחד  לשו!  כשאי* 

וכמש"כ יארק ניו בעיר [כמו לרבי! ", כ"הומחה או ג'),n" xb`dקבוע " סי ' `ia(ח"ב, zia'סי וח "ה , ב '. אות  קנ"ו , סי' (ח "ג,

ג'), אות  cecקנ"ד, orie,( ק"ז סי ' די*.(ח "ג , הבית  ב "בחירת " העליונה על ה "נתבע" יד אז מה ����ועוד ], הטע!  דלפי

xbd"`שציי*  xe`iaa,( י"ח אות  דברי(ש! פי  על הוא לזה  ע"ב ):xnbd`דהמקור  מ "ו , ‡ÏÈÊ (ב "ק  ‡·È‡Î  ‰ÈÏ ·È‡Î„ Ô‡Ó" „
," ‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ  Â¯È·ÁÓ  ‡ÈˆÂÓ‰"Â "‡ÈÒ‡ È·Ï.אחד שבעיר  די* בתי כמה  כלפי ג!  שיי0 ולמעשה :���הר"ז  להלכה  פסקו

m" cyxd( כ"ז סי' וחאה"ע, ר"כ. סי ' וחיו "ד , וי "ב. ז', ב ', סימני! ; הבי"ד (חחו "מ , אותו אצל להתדיי* רוצה  התובע  דכשאי* [שכתב:

בזה"ל: ב "בוררות "] רוצה  א!  [אפילו הנתבע  בה! ‡�È˘Ù‰ "שבחר  „ÈÒÙ‡„ Â‰È‡":של בדעת!  כ* והעמיס  ,[b"nq,*עשי)

ע"ג),`f"eצ"ז), סי' ח "ג),e"ix(סנהדרי* , נ"א , תש "ט ),ikcxn(מישרי! סי ' ו '),z"dq (סנהדרי* , סי ' ח "ח , ג' סי'y"`x (שער פ "ג , (סנהדרי* 

וצ '),w"ixdnמ "א ), א ' h`vhi`h(שרשי! ;  i"xdn,[*כ ונהג  שפסק  מעיד ס "ה ),c"dz[שהרשד "!  סי' וכתבי!, וה (פסקי!  j"yעי"ש.

סק "ג ) י "ד, סי ' דברי(חו"מ  [וידועי!  לדבריו , כ"ב )g"cd מציי* סי' ח "ב, ˘Ï בזה"ל;שכתב (חו"מ   ̆ Â„˜‰  Í¯„j"yd..Ì‡" , Ï" Ê
," ‰È˙ÂÂÎ ˜ÂÒÙÏ Â˙Ú„ ,Ì˙Ò·  ̃ ÒÂÙ  ‡È·Ó.[ פסקו;���עכ"ל`" nxd(ק"ד וסי ' ל"ג, סוס "י  דבריו(שו "ת , (חו "מj" ya[הובא

סק"ג), י "ג, wrx"`סי ' 'qezae,(ז"ב ר "פ wrx"`(סנהדרי* , 'igae,(ס "א י "ג , סי ' סק"א )y"zte (חו "מ  צ"ז ),l"aixdn ],(ש! , סוס"י  (ח"ג,

awri ild`,(' י סי ' רי"ח ),u"hixdn(להמהריק"ש , פ "ג),hnxt"`(סי ' סי' miig(ח "ב,  zxez'וסי ואחר . ד"ה  צ"ג, סי ' ח "ג (להמהרח "ש ,

ומ"מ ), ד"ה כ"א ),b"dpkצ"ד, אות  סו,  הגה "ט  י "ד, mixeab(סי' obn,(כ"ג awria(סוס "י zecr( מ "א בזה"ל:(סי ' �˙Ë˘Ù [שכתב   ̄·Î
 ÏÂÎÈ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÂÁÓ‰  ÌÈ·¯‰˘  ÌÈÁÓÂÓ  ÌÈ�·¯  ̄ ÈÚ·  ‰È‰È  Ì‡  ÂÏÈÙ‡Â" ,Ú·˙�‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ Ú·Â˙‰„ , ‚‰�Ó‰

,"¯ÈÚ‰ Ï˘ ÔÈ„ ˙È·‰Ó ¯Èˆ·  ‡Â‰  Ú·˙�‰ ¯¯·Ó˘ „"È·‰  Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â , ÌÈ¯Á‡  ÌÈÓÎÁÏ  ÍÏ‰Ï  Ú·Â˙‰ ˙‡  ÛÂÎÏ  Ú·˙�‰
dynעכ "ל], ipa,( נ"א al(סי ' iwwg,(' ג סי' l`eny(חו "מ ,  ipa,(' ו אות  דיני!  קיצור  י"ד, סקי"ז ),minez(סי ' ביאורי!n" dzp(ש! , (ש!,

סקי"ב ) וחידושי!  בזה "ל:סק "ג . ¯Âˆ‰",[שכתב  ‡Â‰˘ ÈÓ È�ÙÏ ÔÂ„Ï  Ú·Â˙‰Ï ˙ÂÁ„Ï ÏÂ„‚ ÂÁÎ  Ú·˙�‰",[עכ"ל oeiv  zaiy

צ"ח), ה'),u"nx(סי' סי ' cec(חו"מ , zia,('ב סי' utg(לייטר , ipa`,(ק"א wicv(סי'  zlert,(רס"ג סי ' cec(ח"ג, l`yp,'ב סי' (חו"מ ,

ואפשר), ס"ז),y"dexr סוד"ה  י"ד, miig (סי ' zkxa,(י"ג אות נ"ב , ט '),`n"xb (סי' סי ' וח "ב, ה '. סוס"י ח "א , awri (חו "מ zpyn,קאפיש)
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לשל�בכדי המצטר$ הענקי הסכו� להמציא 

ולעורר הכפיה , על שלמוני�, רודפי להבריוני�

הרב  מוציא ההרגישי� , שוואר�ולחמ� אריה  יהודא 

סירוקה, נחלת - צא "י  קרית  השכונה "מכתברב 

בזה "ל :צעקה " ומרמה , תחרית שקר מלא 

העיגו�"[הכותרת]: בכבלי  צעירה  "אשה 

אשה"הנני של העצוב  לסיפור מקרוב, מודע 

עזב בעלה אשר  הי"ו, ילדי�  לשלשה  א�  צעירה ,

ילדיו ואת  ניכר .[בלכתו]אותה  וניתקלאר� 
שו� בלי עגונה  אותה  השאיר  קשר , כל את� 

ללבוש . ובגד  לאכול  לח� בלי ותמיכה , משענת 

בנושא . פעולה  ולשת� גט, לה  לתת  סירוב  �מתו

יוכלו שלא  כליל, להיעל� ניסה וא�
אותו , רחמנאלמצוא  עזובה עגונה  שתשאר  כדי

ימיה". כל  ליצל�

האשה ,"קשה של היסורי� את  לתאר 

וחוסר עוני  �מתו ילדיה גידול  לצער  מעבר  כאשר

א�כל כל. יודעת  שאינה  בערפל, לוטה  עתידה

העיגו�  ממצב לצאת  תזכה פע�  נתונה ,אי היא בו 

גט להשיג סיכוייה  פוחתי�  עובר , שהזמ� וככל

מחדש ". חייה את ולבנות

העסקני� בס"ד "והנה הצליחו 
את לגלות בעני�, המשתדלי� הנפלאי�

במקו�עקבותיו , הדי� בתי  ע�  בקשר  ועמדו

וכדי�. כדת הגט  עני� לסדר  כדי  אבל הימצאו,
שידוע ובפרט  ,�הדר לפניה� ארוכה  עדיי�

רב , למימו� זקוקות  כאלו מורכבות  שפעולות 

ומעבר שממעל  סכומי�  דולרי� , אלפי  עשרות 

ומשפחתה . המסכנה  האשה  של  יד� על להשגת 
כאשר לוי כ�, שמואל נרת�הרב שליט"א 

כל לפני  שטוחה  בקשתי זו, נשגבה מצוה  לדבר

העוזר וכל  ממש , בה  שיש  בתרומה  בזה  להשתת� 

ברכה בשפע  ב "ה עליו� מפי  �יתבר ומסייע 

עול� . עד  שוואר� ".והצלחה אריה יהודא

נחזורהנה , לא  זמ�, ביטול  מהקורא  לחסו$ בכדי

זה שמכתב  מה  הגסי�, ה"שקרי�" כל את למנות

[כנ "ל בה� . בקי כבר שהקורא  בהיות מה�, ורוי ספוג 

ט"ז ) - י"ד ז ' - ג' שכותבזולת ].(סימני� : ה"חידוש"

גדולות ]: באותיות  שהדגשנו  להיעל�[מה ניסה  "וא�

העסקני� והצליחו אותו , למצוא  יוכלו  שלא כליל,

______________________

ס"ז ), סימ*  zebdpde ח "א ,  zeaeyz( ות "מ תל"ז, סימני! ; הבי"ד (ח "ג, אותה "הרכב" [רוב ] על א,  גובר  דהנתבע  [שכתב

בנידונו], ישבו בי"ד שבאותו מהדייני!  מי כלומר; l`xyiשבבחירתו, gvp,('ג שאלה  מ "ה , שי"ד ���
�עי"ש .(סי' לדעת ,

הנ"ל  מל "ו שהנתבע פוסקי!  די* הבית  אותו  א!  א, הוא די*, הבית  בבחירת גובר  שהנתבע זה  דדי*  להדיא : הדגישו

רוצה . שהתובע  די*  הבית  מ* התורה ] [בחכמת  "קטני! " ה!  בה! , c"dz,ה! :�
��בחר  ,w"ixdn ,ikcxn ,e"ix ,b" nq

awri zpyn , miig  zkxa ,oeiv  zaiy , y"dexr ,n" dzp , dlecbd zqpk ,awria  zecr ,oxd` dhn gxt ,m"cyx נמצא [ולא עי"ש ,

זולת  ע"ז רוב (ש! )minezdחולק דעת  ע "פ  א,  נתבע  לכו, דא"א דקימ "ל : דלמה ופשוט  בזה , ממש  יחידאה שהוא 

וכנ "ל ו '),פוסקי! אות א', ענ, ז ', יחידאה ].(סי ' דיעה  ע "פ  לכופו דא "א  כש "כ כ ����א "כ דלא  מבואר (ח "ב,v"f`n זה 

ג ') ) א ' סי' וח"ג, וב '. א ' סי ' ארייוותא .חו"מ  הנ0  מכל נידחי!  שדבריו ואצ"ל הנ"ל , הפוסקי!  כל  מדברי עצמו שמעלי! 

�����
̇ "יצא �� Ú„ ÈÂÏÈ‚" הגה "צ ובראש!  גדולי!, כמה iey`wnמהרבה  שרצו מה  החדשה  ה"תקנה " לבטל  זצ"ל,

בי"ד  על רק  מתעקש  הנתבע וא! די*, בתי משלשה  הברירה  להתובע  להציע  הנתבע את לחייב  [לטובת! ]: לתק* די* בתי

עליו יוציאו אז בו , ממא* שהתובע  להתובע"Â¯ÈÒ· "אחד ̇ "ויתנו Â‡Î¯Ú ¯˙È‰". רח "ל��א, #� להלכה, המנוגד 

ליל0  מוכ* שהנתבע דכל ואחרוני! : ראשוני!  הפוסקי!  גדולי כל  הסכמת  דהרי הבי"ד, לבחירת  הנתבע  של  זכותו לולא 

בכה "ג , "סרב*" הנתבע ל"ה  דעכ "פ  כיו* לערכאות , ליל0 להתובע  אסור כדי* , שלא הוא  בחירתו א!  א, אז כשר, לבי"ד

י ')וכנ "ל בפועל������עי"ש ].(הערה  עליו להוציא שכ*  וכל הנתבע , על לאיי!  רק  א,  ̄ או"Â¯ÈÒ· "דח "ו ˙È‰"

" ̇ Â‡Î¯Ú !לעצמ יחושו  כ* העושי!  די* ובתי הנשבר, כחרס ובטילה  להלכה  תוק,  שו!  זו ל"תקנה " ושאי*  כ0, משו! 

החמורי! : ̇ .מהאיסורי! ÈÓÏÂÚ  ‰¯ÙÎ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ," ÌÈ�Ù  ̇ �·Ï‰"Â " Ú¯  Ì˘ ˙‡ˆÂ‰"Â "Ì˘‰  ÏÂÏÈÁ"„ קונטרס ע"ז [וערכנו

 ̀zlwlwn  ̀zpwz מוצג c"ia qwpta(5006 גט ����עי"ש ].(רשימה  מת* על לדו*  שיל0  הבעל מכריחי! דא!  פשוט ,

ברירה  שע "ד  בכפיה  דהרי בהגט , ד"מעושה " פסול שמטיל אלא  גרידא , זכות " "קיפוח  רק אינה בה! , שממא* בי"ד אצל

וכנ"ל  לדינא , מוצדק תהיה  עליה , אותו  שכופי* מה השני הדבר על  שה "חיוב " הנה )בעינ* ד"ה  ב' אות א ' ענ, ז', וזפו"ב .(סי'
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עקבותיו". את לגלות  �בעני המשתדלי� הנפלאי�

בתורדזהו  לכתוב  התבייש שלא מה  גס , "שקר"

וידעה עמה  התקשר  לכא�  בואו בתחילת  דהרי "רב",

מעול�. ממקומו זז  לא  ומאז  נמצא , שהוא  היכ�

שלוממש  אחת מלה א� זה, במכתב נמצא  לא 

[שרוצי�]: זאת מלבד  ממו�אמת, לה� יתנו "שבנ"א

כי [וג� רב "... ושקר, הסוואה יש  גופא  בזה

דמה לה�, שנדמה בודאי התמימי� להקוראי�

שיסכי� הבעל את  לשחד בכדי הוא  לממו�, שזקוקי�

גט. בכדי ולא לית�  נצר$ שהממו�  דעת�  על  עלתה 

את שיכו  בשכר הבריוני� של  כיס� את  למלאות

רצח. מכות נות�דשו� הבעל היה  לא ישר  אד�

שקיבצו מה שהממו� ונמצא  אחת, פרוטה א� לזה 

ביד�. הוא  "גזל"

חוכאבר� , שעשו  הוא ביותר, שכואב  מה

ה "שקר" לה� ב"מכר�" וגדולי�, מזקני� ואטלולא 

בתמימות�. מאת� "קנו " שה�  מה הזה, וככה הגס 

ואנו הזה , שקר" "מכתב  על  להחתימ� ביד� עלתה

ויכירו אחרו� , דור ידעו  למע� דבריה� , את  מעתיקי�

וקצ�. בזיו� וכדי מה�, צחוק שעשו  ה�" "מי 

מצטר�:"ג�  שטיינמ�.אני ל. אני א. ג�

חיי� מצטר�: ליפקובי�. יהודה  מיכל 
קרלי�. נסי� דברי�קניבסקי . היות ב "ה ,

הנני  מאוד, ומאושרי�  אמיתיי�  ה�  הנ "ל 

ואזנר.מצטר�: הלוי לעזורשמואל רבה  מצוה 

מצטר� : והנני  אומללה, משהאשה 
."�לעיל שטרנבו כ')[וראה  ].(הערה 

"
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ה"כפיה",הנה, להצדקת הרקע  את  להכי�  בכדי 

כאילו והליצני : המיוצר ההצגה  ע� כא� ממשיכי� ה�

ממקו� הבורח ונעל�, מסתתר מבעל כא�  שהמדובר

או לאסרו שצריכי�  וכאילו  למשנהו , אחד מחבוא 

להעל�... יוכל שלא  אחד, במדינה  לסגרו  דזה עכ "פ 

על כהצדקה אח"כ  שתשמש כדי לה�, נצר$

העלול מובהק  מ "מעג� " המדובר דהרי ה "הכפיה ",

ולעול�... אחת  להיעל� 

 �האשהלכ תביעה "כותבת הרבני "כתב  לבי"ד

בזה "ל : אשדוד,

שרותי�התביעה :"נושא  "ביטול 

כותבתקונסלריי� ", היא  התביעה" [וב "מהות 

שני� ,"בעליבזה "ל]: 3 1/2 כבר בחו"ל  נמצא 

נ  לאנגליה .והוא  פארק) (בורו אמריקה  בי�  ונד ע 

דר$[שקר  לכא� שבא  אלא יער, ולא  דובי� לא  גס

לכא�  שהגיע  מאז  אבל תשס"ח )אנגליה , עתה ,(סיו�  ועד

יו� יו�  אותו  ראו אנשי� והמו� ממקומו, זז  לא  עוד

פארק. בבארא  כנסיות בבתי בפומבי ונראה מתפלל

תמונה לייצר כדי יועציה, ע "פ כ�  שכתבה בעליל

ועלול למקו� ממקו� הר� מבעל  שהמדובר  כאילו

וכדלקמ�]. רגע ..., בכל  לעצרו רוצי�להעל�  אנו

כדי  יעל�, ושלא יותר , יברח  שלא  אחד במקו� 

גט . ממנו להוציא הנני על שנוכל  הנ"ל,  �סמ

דרכונו  את לבטל  הדי�: בית  כבוד  את מבקשת 

חיימובי� . רחל לאר� . מאר�  לנדוד יוכל  שלא  כדי

.[1145446 3 1145439 [דאק.

היו�,לצי�  ע� לעשות מה  לה� שאי�  הללו 

וכדלקמ� , חדשי� ג' במש$ זו רדיפה ע�  טיפלו

במוב� רוד�" ואי�  ד"ונסת�  הקללה: בה�  ונתקיי� 

נס..."דלהיפ$: �ואי וכדלקמ�."ורדפת�
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בזה "ל :"החלטה "יוצא אשדוד הרבני  מבי"ד

חיימובי*"לאחר  הגב' של במכתבה העיו�

אדר [כ "ז  ביו�  ביה "ד  במזכירות שהתקבל  רחל ,

תשע "א ]. ומחליטא',א' למבוקש , נעתר ביה "ד

חיימובי� לבעל  קונסולריי�  שירותי�  ביטול  על 

יעקב . כה�.[נתח�]:אשר  יקותיאל  הרב

.[1177806 [דאק.

"�� ����#:`"ryz  oqip g

דיכובסקיהרב כותב  ה "מחלקהשלמה  אל 

בזה "ל : ודרכוני�" אוכלסי�  לרישו�

נא"בהתא�  אשדוד, הרבני ביה"ד  להחלטת

הכר "�  ברשימת  הנדו�  את 1228559].להכליל  [דאק.

"�� ����#:`"ryz  oqip ck

[בבחינת"החלטה "יוצא אשדוד, הרבני מבי"ד

"רוח"נשיאי� לעשות שמנסי� אי� ", וגש� ורוח 
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המשחקי� תינוקות דוגמת  מי�.., בכוס  סערה "

המסול�:והכל "פאליס"... התמונה לייצר בכדי

ממקו� הר� מסוכ�  מ"מעג�" כא�  שהמדובר כאילו

הכפיה את זה  בשקר להצדיק כדי להתחבא, למקו�

בזה "ל : כדי� ], דשלא 

הכללית"א ', לקונסוליה בזאת מורה  ביה "ד 

ברחבי  אחרת  קונסוליה כל  ו/או במנהט�

אשר חיימובי� לבעל  מלית�  להימנע ארצה"ב,

של הכנסת  בבית  היא  כתובתו אשר  יעקב..

שירותי� ,1830 50 11204 מללוב  האדמו"ר

עד שהיא, צורה  בכל  עזרה  כל  ו/או קונסולריי� 

לשלוח או  הדי�  בית  בפני  להתייצב יאות  אשר 

כחוק ". כוח , כ� ,מיופה  שיעשה  חשבו  אי$ [לצי� ,

ומדוע הזמנותיה�, מ� אחד א� לו  שיגיע דאגו כשלא 

שכבר לאחר  אחת, הזמנה  עכ"פ עכשיו  לו  שלחו  לא 

וממשיכי�]: שנמצא .., היכ�  "הסוד" לה� נתוודעו 

למשפט"ב ', המחלקה אל  בזאת  פוני� 

להזמנת לפעול  החו�, במשרד  ואזרחי דיפלומטי

(לפי  במנהט� הישראלית  הקונסוליה  אל הבעל

בבורו  שוהה  הבעל  – הדי� בית  שבידי המידע 

יארק". שבניו פארק

דרכונו,"ג ', באמצעות  הבעל של  זיהויו לאחר 

הדרכו�  את להחזיק דרכונו , את לתפוס  יש

הוקנסליה". במשמרת

פעמית"ד ', חג מסע תעודת  לבעל  לתת יש 

שיבה �לצור ורק  �א תקפה  שתהיה (תמס "ח )

לישראל ".

החלטה"ה ', כל תהיה  לא יו� , 45 �בתו א�

הקונסליה על  יהיה  זה , צו המבטלת  אחרת

בו  אחר מקו�  בכל  ו/או במנהט�  הישראלית 

למשרד הבעל דרכו� את  להחזיר  הבעל, יימצא 

כל אחר  דרכו�  לבעל לתת ואי� בישראל, הפני� 

הדי�". בית  ידי על  אחרת  החלטה תינת�  לא  עוד 

הממונה"ו ', לידי ג� זו החלטה  להעביר  יש 

משרד של  האוכלסי�  במינהל  ודרכוני�  מרש�

באשדוד ". חסר].הפני� ז' [אות

לידי "ח', זו , החלטה העתק  להעביר  יש

המשפטי  היוע�  יעקבי, שמעו� הרב עו"ד

זלמ�  מר  לידי וכ� הרבני, הדי� בתי לשיפוט 

לתפקידי� הדי� בתי ומנהל  עוזר  קויטנר 

מיוחדי� ".

תיזו�"ט ', המזכירות זה , בצו לאמור  בנוס� 

צו  יוצא בו  הבעל, כנגד  יציאה עיכוב תיק  פתיחת 

שנה של לתקופה  הבעל , כנגד יציאה עיכוב 

מהיו� ".

ללא"י ', מעצר "פקודת  מוציא הדי� בית 

להחלטה עד  בתוק�  שיעמוד  בערבות" שחרור 

הדי�". בית  של  אחרת 

הפעלתו "העתק   �לצור לאשה  יימסר מהצו 

הבעל הגעת  אודות  מידע ביד�  יהיה  כאשר

למשטרתבנוס�,ארצה . זה, מצו עותק ישלח 

ע� מיידי , לביצוע נתב"ג, משטרת  ו /או  הגבולות 

באר� . הבעל  כה�,[נחת�]:נחיתת  יקותיאל  הרב

צדוק רלב "ג.]י [מיכאל מרדכי  ,.[1230836 [דאק.

להודותכל  מוכרח הנ "ל , דאק . על העובר

ב"אומנות" משחק הצגת עשו הללו  שלצי� [בחיו$]:

בעבודת�ואנו מומחיי.... "הצלחה" לה� מאחלי�

לאיזה מלנוס מועד.. בעוד הבעל על  לעכב  הקשה :

"מערה"..]. באיזה  ש�  להחבא מדבר, או יער

"�� ����#:`"ryz xii` gi

יוצא המש!כ הנ"ל , מעצר/צומ"הצגה " "פקודת 

בזה "ל :הבאה " אשדוד, הרבני מבי"ד

זה"נית�  בי"ד  לפני ולהביא  לעצור צו בזה 

761 רע "ק  מתגורר: יעקב .. אשר  חיימובי� את 

דואר למשלוח כתובת  ברק , שכחוUSA,בני [אי$ 

כנ "ל הבעל של  ה "אדרעסע " לה� יש שכבר כרגע ,

כ "ד)... וממשיכי�]:(סי' משטרתצו . ע "י  יבוצע זה 

מקו� בכל  שוטר , כל  ע "י יבוצע זה  צו  ישראל ..,

מעצרו  למחרת להביאו  ויש  אפשרית , �דר ובכל

אשדוד ..". האזורי הרבני הדי� לבית 

בערבות ""הערות שחרור ללא הבאה לצו 

ביה"ד : של אחרת  להחלטה  עד בתוק0  שיעמוד

ההזמנהעל על  הנעצר  את להחתי� הצו, מבצע

חתו� כשהוא השלישי העותק  ולהחזיר  שלהל� ,

הדי�. כה�".[נחת�]:לבית יקותיאל  הרב 

.[1300549 [דאק.
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עודובנוס� הוציאו יציאהלזה, עיכוב "צו

בזה "ל :מהאר� ",

להודיעכ�"אל  הננו הגבולות : בקורת רשות 

האזורי  הרבני  הדי� בית  להחלטת  בהתא� כי

תשע "א . באייר י"ח  מיו�  הנכ� אשדוד 
אשר חיימובי�  של  יציאתו את  לעכב  מצווי� ,

תשע "ב . בסיו� א' �לתארי עד הצו תוק�  יעקב.

כה�".[נחת� ]: יקותיאל  1300540].הרב  [דאק.

"�� ����#:`"ryz  a`  ak

בוצע ביו�  בשוטי�"זה , בריוני�"כפיה  ע "י

וראה בכלא , כהיו� [הנמצאי�  המעשי� מכנופיית 

ל')להל�  עצמ�].(סי ' ועדות הודאת

"�� ����#:`"ryz  a`  dk

כשהבעלשלשה  הכפיה, בציעת  לאחר ימי�

תיכ� בא  הכרה , בלי שכב  בו  החולי�, מבית יצא 

שהיה עמו שדר מי אחד "עד " ע� ביחד דינינו, לבית

הגט. על וערערו  הכפיה , בשעת  זה ,ולאור נוכח

של המוחלט  פסלנות  על  הכרזה  דינינו  בית הוציא 

בזה "ל : הגט,
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אבל)qezd'[כ"כg"x ה!:�� ד"ה  ע "ב  ס"ג הכא),qezd'[כ"כi" yxבשמו].(כתובות  ד"ה ע "א , פ"ד וגיטי* g"ae(ש!,

ע"ז ), סי ' ש! ).z" xבשמו].(אה "ע  ד').i"dtqae(תוס ', סי' החידושי! , וחלק וע"ז. כ"ד, סי ' התשובות , עלd"fx(חלק המאור , (בספר

ע"ב). ס"ג כתובות  ב ').o"anxהרי", ס "ג , כתובות  להרשב"א , פ "א ).b"nq(במיוחסות  bxeaphexn(לאווי*,  m"xdn.( תתקמ "ו סי' ikcxn (ד "פ ,

קפ "ו ). רמז אע"פ, פ' ט ').n"bd (כתובות  ו ', ה ', אותיות  פי"ד, ̀ (אישות  "ayx'סי וח "ה , רל"ה . ואל, קצ"ב, ואל,  תקע"ב. סי ' ח"א , (שו"ת 

קע "ז). ) קע "ה סי ' מכת "י, ובחדשות  וקל"ח . קל"ד, סי' ובמיוחסות , ותכ"א . תי "ד, סי' וח "ז , ע "ג . ע "ב, סי ' וח"ו , דברי #�����צ"ה. על 

exec,הרשב "א  ilecbn  a"i: ה "הx"a wgvi .o"g j" nz zyy x"a xikn .d"dlf zypapa x" a  dcedi .j"nz `irye` x" a  dcedi

x"a mdxa` . zxc` 'o wgvi x"a dnly .d"dlf  sqei  x"a  l`eny .ig wgvi x"a  mlyn .o" g j" nz zyy  x"a digxf .d" dlf  qexch

x"bd .[d"dlf  l`izl`y oa l`eny x" a l`izl`y .i"yi oa sqei  x"a wgvi .d" dlf dcedi x" a l`eny x"a mdxa` . d"dlf oae`x
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wgvi  x"a ikcxn.( ופ "א ע"ה , סי' פרובינציה, i"lv (חכמי  wgvi x" a mdxa` x"bd.( ע "ו סי ' sqei(ש! , x" a `riye` x" a oerny x"bd

zereny lra l"f.( ע"ז סי ' i"av(ש! ,  l`eny x"a  l`izewi x"bd.( ע"ח סי' ikcxn (ש!, 'x wdaend x"f` axd g"rvt oa  wgvi x"bd

ע "ט). סי ' mgexi (ש!, epiax.(ח "ח כ"ב, נתיב אדו "ח ותולדות  ח "ח. כ"ב, נתיב ixi`ndl(מישרי! ,  dxigad zia.('ב ס"ג, ahix"`(כתובות

קכ"ב). סי' י "ד).y"`x (שו"ת  י"ג, ט ', ח', ו ', א', סי ' מ"ג, כלל ושו "ת, ול"ה. ל"ד, סי' פ"ה , קמ "ו).ealk(כתובות ע"ז,xeh (סי' סי ' (אה"ע,

ה"ח ).n" ddוקנ "ד). פ "ד , gxte(אישות  xeztk.( מורדת ס "ב ).o"x(פ "י , י"ג, ושס"א ).y" aix(סי ' ר "ט , ק "ד, קפ"ז,l"ixdn(סי' סי' (חדשות

רנ "ו). סי ' (ח"ב, תשב"/  liieeוקפ "ט). i"xdn.(קל"ה תקי"ב).y"ayx(סי ' תי "ז , קס"ח , צ"ג, ע"ה , וק"ב.w"ixdn(סי' ס "ג , כ"ט , (שורש 

וכ"ד). כ"ג, סי' ̀ וחדשי!, pexa i" xdn.( רי"א a`f (סי' oinipa.( כ"ח (סי' רא"!  וקט "ז). ע "ט , ע "ח , axia (סי' i"xdn.( ס"א מ"א , (סי '

xwyl` m" xdn.( ע "ג ל"ו ).g"alxdn(סי' freae(סי' oiki.( ומ"ו כ"ג, כ', סי' וח "ב, ק "ל. קכ"ד, סי ' ס"ג.nx"`(ח"א , ע"ז , סי ' (אה "ע ,

וצ"ו). ל"ו , סי ' ור"ס).f"acxושו "ת ק"ח, סי' וח "ד, ת "ו . סי' וח "ג, שס"ד. ר "ס , ר "ה, סי ' וס"ט).l" yxdn(ח "א, מ "א, כ"ה , l"aixdn(סי '

י "ג). סי ' רי "ב).h"ian (ח "ד, סי ' וח "ג, שמ "ד. סי' סי'i"a(ח "א , וחליצה , יבו!  דיני  ושו "ת ס"ב. ש! , ושו"ע  וג'. ב ' אותיות ע"ז , סי' (אה"ע,

וקל"ה ).m"cyxdn ג'). מ"א , סי ' ואה "ע, ק "מ . סי' מ "א ).g"p`x (יו "ד, `jiyl (סי'  m"xdn.(' ח `ifpky(סי'  l`lva ' x.(' ו xdn"`(סי'

oeyy.( קפ "ו וקע "ב ).u"hixdn (סי ' ל"ז, סי ' וחדשות , רכ"ט . סי ' פ "ו ).h"ixdn (ישנות , סי' סני, ).g"a (ח "א , עוד ד"ה  ע"ז, סי ' (אה "ע ,

oilael  m"xdn.( מ "ח סק"ז ).y"a(סי' וכ"ח ).n"g(ש! , סק"ה, ס "ג ).yeal(ש! , להוציא ).f"eh(ש!, חייב  ד"ה  סקל"ד, רכ"ח, סי ' (יו"ד

j" y.( לא אבל ד"ה ש! , ונקוה "כ להוציא . חייב  ד"ה  סקנ "ו, mrep(ש! , ikxc.( נ"ח סי ' ל"א ).v" g(אה "ע , סקנ "גxbd"`(סי' רכ"ח , סי ' ).(יו"ד

ikcxn  zlecb.(ט "ז l`eny (סי '  zpen`.(' ח dcedi (סי ' zia.(כ"ג סי ' yiy (אה "ע , ipa`.('כ סי ' mixyi (ח "א, mihtyn,רנ "א סי' (ח"א ,

xiaynוש "נ ). y`x.( כ"ז סי ' אה"ע וצ "א ).i"acep(ח "א , צ ', סי' אה "ע  `mixt(תניינא , zia.(י"ג סי ' תרכ"ו , ע "ב ).v"hr(חדשות  י "ח, (ד, 

fibg m" xdn.(!ש)g"iqpk.(!ש)xteq mzg.(ס "א סי ' וח "ב, קט "ז. סי' ח "א , xrlin(אה "ע i"x.(י "ד oglyd(סי' jxr,ע"ז סי ' (אה "ע 

ד'). קכ"ד).n"eyאות  סי ' וח "ב, קע"ח . סי ' ח"א , dyn(קמא  xac.( ע"ט סי' wgvi(מהדו"ק,  oir.( ל"ה סי ' אה "ע xteq(ח"ב , ozg,נ "ט (סי'

א '). כ"ט ).aix "`אות  סי ' l`ikln(אה"ע, ixac.('ק סי ' ay`(ח"ג, adf.(ל"ה ט "ז).m"yxdn(סי' סי' וח "ד, צ"ג. סי ' y"dexr(ח"ג,

ס"ד). קס"ו, סי ' `a(אה "ע  zia.(' א ענ,  ט"ז , סי ' ח "א, ield(שביעאי   hay.('ב שאלה  כ"ז, סי' zeaeyz (ח "ה ,  uaew.(קע"ד סי ' (ח "א ,

p"deyz.( ש "א סי' le`y(ח"ד,  zli`y.('וט ח ', סי ' אה "ע  רס "ב ),l" dpyn(ח "ב, סי' epizfxkda].עי"ש ".(חי"ד, epnip el`  zexewn]

��
וכנ"ל �� לכו"ע , פסול  היתה שוב הפוסקי!, מיעוט  ע"פ רק פסול  הי' דמ "ע  כפיה  א!  ו')דא,  אות א ', ענ, ז ' .(סי '

�����
a"xnה! :�� m" xdn( תתקמ "ו סי' נידותה .(ד"פ , בימי הרחקות  דיני על  ועובר אותה , ומבזה  ומצערה  אשתו  במכה 

ikcxn,(קפ"ו רמז  אע"פ, פ ' l"f,ממורו (כתובות  epiw edizzn epiax. בשחוק ממונו  ומאבד שובב פכ"ה,n"dbd באיש  (אישות 

להלכה:סק"ד) דבריו [והובא ומשומד. ה'),i"aaבמומר מחודש  סו, קנ "ד, ס"א ),nx "`(סי ' קנ "ד , סי' ר "ס ),f"acx(אה"ע סי ' (ח "ד,

l" yxdn,( מ "א ipeyxbd(סי '  zcear,( ל"ט סק "ד),y" ztועי'(סי ' מ*(ש! , מ* n"adשהביא  כפיה  בכה "ג  יעשו היותר דלכל 

עי"ש ]. ס"ב)o" xהצד בפרהסיא.(סי ' עבירות  ועובר במסירות  ומוחזק בחמורות וחוטא  רע liiee באיש  i" xdn( קל"ה (סי'

ומקיא . ומשתכר גוי!  של משתאות  בבתי בשחוק ממונו a`fבהמבזבז oinipa( פ "ח אשתו.(סי' להכות dcediברגיל  zia

כ"ג) סי' הארוס .(אה "ע , מ* מאיסותה  מחמת  שנחלתה  ר "ס)f" acxבארוסה סי ' במיטה .(ח "ד, בשינתו (סי'l"yxdn במשתי*

יעשו.מ"א ) לא אשר  מעשי!  ועושה  טוב  לא  בדר0 ס"ט )myeבמתנהג  ומקיא.(סי ' ומשתכר בקוביא מעותיו u"hixdnבמבלה 

רכ"ט ) סי' ח "א, ומצורע .(ישנות  גנב  שיכור נוא, גמור  וצ"ו)nx"`ברשע ל"ו, סי ' ובשו "ת ס "ג. ע"ז , סי' אמתלא (אה"ע  בנותנת  א,

אשתו  פרנס ולא  שני!  לכמה  נדוד שהרחיק מטבעות  ומזיי, בגנב וכ* ממונו, ומכלה הישר בדר0 הול0 שאינו  לדבריה 

אחריו", המחפשי!  הממשלה  מפחד למקו! ממקו!  עמו לנוס  חייבת  שאינה משו!  רק וג "ז ברירה , בדר0 זולת ובניו ,

ג ')[וכנ"ל  אות  ה ', ענ,  ז ', fibg].(סי'  m"xdn(ע"ב י "ח ד, צבי , זונות (עטרת  ורועה באקדח , עליה  לירות  רצה  וג! אשתו במכה 

וג!  חו"נ שהי"ל משו!  רק התיר [ולא  בקוביא, ומשחק  שבתות  ומחלל שיכור  וגזל* גנב עול! , של בישובו עוסק  ואינו

זה ]. מחולי מתו עדי! (ש! )g"iqpkבניו הכל על  שיהיה  בתנאי רק  בדברי! , כפיה  רק  א, הנ "ל מטעמי!  התיר [שלא 

דוקא ]. הבעל  בפני שיעודו ונאמני! iav כשרי! zxhr( !ש) חו"נ שי"ל  מי ע! לחיות הסכנה  מכח  רק ש! התיר [שלא 
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______________________

באקדח ]. בה  לירות  שרצה משו! וג!  אז), שדימו l`eny (כמו   zpen`(' ח זנות .(סי ' על ממונו dyn במבזבז  z`yn,ח "א)

י "ז ) סי ' אשתו .אה "ע חיי את  ומסכ* וטיט  בעפר ומתפלש  ביינו קל"ג)v"gבהמשתכר איש .(סי' אשת  ע!  שנא,  y`xבמי

 xiayn(כ"ז סי' אה "ע לכ0.(ח"א , הסיתה וג! למינות  שנתפס זונות  וצ"א)i"acepברועה  צ' סי' אה "ע נדוד (תניינא , שהרחיק  במי

עוד  ולא  כלל , אותה  פירנס  ולא פרנסה, שחיפש האמתלא ע! רצופות שני! י"ב  למש0 חתונת!  אחר שנה  חצי מאשתו

את  שיגרש בו התרו  וג!  חיה  שהיא  שהודיעוהו ולמרות מתה , שאשתו  ששמע  האמתלא  ע!  אחרת  עליה  נשא  שג!  אלא

בעלמא . בדברי! א, לכופו אוסר ועכ"ז באיסור, עמה  לחיות  המשי0 `mixtהשניה zia(י"ג סי ' תרכ"ו, שהרחיק (חדשות  במי

[ועכ"ז  אליה , לחזור רצה  לא שנתפס לאחר וג!  לצערה , בכדי רצופות  שני!  י"ב למש0  החתונה  לאחר שנה  חצי נדוד 

יגרשנה ]. אז יוכל , לא  וא!  הללו, שני!  כל על  מזונותיה  לה  שישל!  ברירה  בדר0 זולת  לכופו  התיר ח "א,q" zgלא  (אה "ע

קט"ז ) חו"נ .סי ' לו שיש  ממנה שהעלי! xrlinבמי i"x(י "ד מתדבקת .(סי ' חולי הי"ל  וג!  זונות ורועה  גמור aix"`ברשע 

כ"ט ) סי ' ממנה .(אע"ה ילדי!  ג ' לו  שיש  זונה גויה  פלגש  ע!  לחיות  שממשי0 zeaeyzבמי  uaew,(קע "ד סי' במי (ח "א ,

לגרש . בעלמא  בדברי!  א,  "לחייבו" ואוסר  שני! , ששה  זמ "ז נפרדו וכבר  מוזר le`yשהתנהגותו zli`y'סי אה"ע (ח "ב ,

וט') עי"ש".ח ', אחרות , ע!  בגלוי וחיי!  נשותיה!  את שעזבו o`k].באנשי!  enk ynn ,epizfxkda epnip elld zexewn lk]
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בי"ד[ 1084)פנקס ].(רישו�

דינינו"הנה , בית נתפרסמה"הכרזת  הנ "ל ,

סופו. ועד העול� מסו� ע "י בי	 בשעתה  "בכתב "

" �די בית 1084),"פנקס גישה(רישו�  יכולת לו שיש 

בנ"א ואלפי ביממה , שעות  כ"ד  הרחב  להציבור  חפשי

ע "י  יו� יו� חומר מש� מוציאי� האר� כפנות מכל 

לחיצת ע "י לה� שמגיע  בחנ� "אי -מעיל" או "פאקס "

כמימרא . ברגע  ע "יובי	 כפתור  פה ", בית "בעל  "קול

______________________

�וכנ"ל �� קבלה " "שליח  מנתה  שהאשה  אח "כ, שנתוודענו  מה  דלפי ח ')הג!  ובנוס,),ולקמ* (סי' ד"ה י "ז , לפי (סי' [ובפרט 

וכנ"ל הכפיה  בשעת כא* היתה דהאשה  שנתוודענו א'),מה  אות  ב ', ענ,  ז ', הולכה "],(סי ' "שליח  למינוי צור0  היה  ולא 

וז"פ . האחרי!, טעמי!  כל מכח  עדיי* שנשארו דנ*, הגט  של וביטולה  פסלנותה  מתוק, כלו!  מגרע  זה  דאי* כמוב* אבל
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" �805),די להציבור(שיעור חפשי גישה  יש לזה  שג� 

ות"ח רבני� בנ "א  ואלפי ביממה, שעות  כ"ד הרחב 

להשיעורי� קבוע  באופ�  מקשיבי� תבל רחבי מכל 

מזה. גדול "קלא " ל$ דאי�  ופשוט  בשבוע , שבוע  מידי

ש "הכרזתובהיות בבירור , דינינושידענו בית "

דייני ליד בשעתה  והטוב "הגיע  הישר אשדוד,בי"ד

דייני ליד "קרלי�"וג� ברק .בי"ד הרי וא "כ בני

מאוד: וחזקה גדולה  עי�התמיהה שהעלימו �הייתכ

אתנו, להתקשר  דעת� על עלתה  ולא  מדברינו ,

בפינו שיש  מה תמיההולעומת .��$לשמוע אי� זה,

די� שבתי ידענו  לא  אנחנו דהרי שלנו, לחיק שב  זו

שנרגיש זה גט ו "הכשר" "אישור " מאחורי  עמדו  הנ"ל 

חודש אלינו  שהתקשרו [עד אליה� , להתקשר  צור$

וכדלקמ�  תשע "ד, נ')חשו�  נתחתנה(סי' כשכבר ,[

הזר . ע�  להוברור,האשה �שאי זה , ש "איחור "

להמכשול  שגרמה  מה הוא בעול�, הצדקה  שו� 

לבסו� שהתרחש  מה  ס"ו )[כדלקמ� הנורא  ].(סי '

"�� ����#:`"ryz  lel`  ai

האשהכשבועיי� כתבה  הכפיה, בציעת לאחר

בקשה " בזה "ל :"כתב אשדוד, הרבני לבי"ד

כלכלית ,"באתי  מבחינה  עזרתכ� את  לבקש 

היא הגט ועלות בחו "ל , נמצא שבעלי מכיו�

דולר, כ 50,000 מאוד כזהגבוהה דסכו� [כמוב� ,

גט "]. "כפיית על רק  פשוט, גט על מלשלמי�  אי�

לכ�וסכו� אודה  עלינו , מאוד  כבד  נטל  הוא  זה 

הדי�  שבית  אבקש  כה , עד עזרתכ�  על  מאוד

בהוצאות . להשתת�  הדי� בתי להנהלת יורה

חיימובי�.[נחת� ]: 1572523].רחל  [דאק.

"�� ����#:`"ryz  lel`  ak

דינינולאור  בית כנ "להכרזת הגט (סי 'בפסלנות

אשדודכ"ז), הרבני בי"ד  בזה "ל :"החלטה "מוציא 

בניו "ביה"ד הדי�  בית אב  לכבוד בזה  פונה

הרב כב ' אריה,יארק , מתבקשרלב"ג אשר

את דינו, בבית  עדויות  גביית  באמצעות  לברר

אשר חיימובי� לזוג שהתנהל  הגט סידור  �מהל

דעת� ",ובמידתורחל. "חוות את  ג� האפשר ,

בנידו�, החלטה  להוציא דיננו לבית  שיאפשר כדי

כה�".[נחת� ]: יקותיאל  1617909].הרב  [דאק.

 �"כבודינו.."]כמוב לפי [וכש"כ  כבוד� לפי שאי�

ע� להתחשב  שנאלצו שלה� בתיק  "הודאה " שישאר

"מוכר" בגדר אנו אי� דהרי דינינו , בית  של  ה "ערעור"

______________________

�הרב�� ע "ז שהתנצל לנו‚Ë�ËÂ‚ומה  תשע"ד):באמרו שאנחנו (חשו*  ש"ידע " משו! אלינו, להתקשר  צור0  הרגיש  שלא

דינינו" בית  ב"הכרזת  כתבנו דהלא  העובדא , בתיאור תשע "א ):שגינו אב "מאיס (כ"ה  הוא הבעל  על האשה  שטענת

לכופו . מותר  היה אכ* הרי ולפי"ז אישות , עניני מכל  עליה  שמרד "מורד", טענת  עליו טענה  שבאמת  בעוד �����עלי",
עליו  מוטל היה  הלא מ "מ  שגינו, ואנחנו האמת  "ידע" שהוא  טעותו לפי דא, מה  דמלבד  מאליה! , ועומדי! מופרכי*

לעז  ד"הוצאת החמור החטא  מ* אותנו ולהציל האמת , על  להעמידנו בכדי אלינו להתקשר "ערבות ", מדי* גמור  חיוב

כא* ]. ה "טועה " מי לו מתברר היה  [ואז  החמור, בחדר"ת  עי"ז  (ח "ו) שנלכדנו מה  גט " על היותר 
��שקר התימה 

אותנו  ד* כ0  ומשו!  אחד , צד דברי שמיעת  יסוד על  מסקנות  להחליט  אפשר שאי הבי* אכ* דא!  דבריו, על גדול

מדברי  מקורות  ב"הכרזתינו" ציטטנו דהרי הוא, טעות  גופא  שזה [מה  הבעל, צד טענת  רק  שמענו לא  דהרי כ "טועי! "

עי"ש ]. בכה "ג , הבעל" "נאמנות  על  לשפוט 
��הפוסקי! החליט  דאי0 תשוב: חיקו על  זו שטענה הבי*, לא  מדוע

הרי  האשה , טענת  שמענו  לא  אנחנו דא!  מכוחינו, כוחו אולמא דמאי האשה, טענת  יסוד על רק כ"מורד" הבעל  את 

לעיל הבאנו והלא  הבעל, טענת  הוא  שמע  לא  זה  ט "ז)לעומת אפשר (סי' דאי הפוסקי! : מדברי ואיתני!  חזקי!  מקורות 

עי"ש . טענותיו, את  לשמוע מבלי וכש"כ כדי*, "התראה " מבלי כ"מורד " הבעל את  שפיר 
�����להחליט  אנחנו

בפני  זה  טענותיה! סידור  ע"י הדברי! שיתברר עד עכ "פ  הבעל , טענת  שמיעת  סמ0 על  הגט  את לפסול יכולי!  היינו 

הפוסקי!  מכל  המנוגד  דבר האשה, טענת  שמיעת  סמ0  על רק  גט " "כפיית להכשיר שיכולי!  הדעת  על יעלה  אי0  אבל זה,

ב')וכנ "ל אות  ההלכה מבט  ט "ז , דלהתיר ��עי"ש .(סי ' מורה : לכל הידוע  הטע!  מ* נפרכי* שדבריו פשוט  הנ"ל, כל  לולא

וז"ל  ספק, לכל ממעל בירור נצר0 להתיר אבל  "ספק" די דלאסור מלאסור, יותר  הרבה  גדולה  זהירות  צרי0 איש אשת 

`"efgd:(' נ סי ' ח "ג, אגרות  ÒÒ·ÏÂ (קוב/  ‰È‡¯ ‡È·‰Ï  ̄ È˙Ó‰ ÏÚ" ,.. ̇ Â¯ÂÓÁ·˘  ‰¯ÂÓÁ‰ ˘È‡ ˙˘‡ ¯ÂÒÈ‡Ï Ú‚Â�‰ ¯·„·
,"..¯‡Â·Ó  ̄˙È‰‰ ÔÈ‡˘ ˙Â‡¯‰Ï  ÂÏ È„ ¯ÒÂ‡‰  Ï·‡ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â  ‡¯Ó‚‰ ÔÓ ÔÓ‡� ¯Â˜Ó ÏÚ ¯˙È‰‰. וד "ב עכ "ל
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ותפארתינו ...]. כבודינו  זה  [ב"ה, לקמ�וראה אצל� 

תשע "ב) תמוז  י "א  ל"ג, אחר(סי ' תמימה  שנה  כמעט

תגובת שבא  "אי$" עי"ש.רלב"גבקשת� , זה , על 

"� ����#:a"ryz oeyg  a

מלשו� אנו תשע"ג )שאנ� מעתיקי�  תמוז (א '

שהעתיק  מה עדות"בתשובתו, שנעשהמ"גביית

ע"י זה  בזה "ל :רלב"גביו�  הכפיה ", "בציעת אופ�  על

בי "ד"ב ' בפני  עדויות  נתקבלו  תשע "ב  חשו�

רלב"גבראשות  נית� הרב כיצד פלטבוש, אב "ד 

הגט ".

ש[ראוב�]:הרב .."העיד את"לאחר  קשרו 

אני  מילי�  אמר הוא  בהתחלה הבעל , של  ידיו

שאמר , המילי� שאר את  הבנתי  לא וכו', מבטל

גט. לתת רוצה  אינו שהוא לומר   �לאחרוהמשי
בו רצח]שטיפלו מכות  לו  שנתנו ואיימו [כלומר ,

ואז  דקות , שתי  לקח גרוע , יותר  לו  שיהיה  עליו

לאשתו, גט לתת  ומוכ�  מסכי�  שהוא אמר  הוא 

לתת חייב  שהוא מב "ד  די� פסק  שיש  לו הודעתי

והואהקראתיגט . המודעות  ביטול נוסח את  לו 

באנגלית". וג�  בעברית ג� במילה מילה חזר

שפרסמנוזהו לאור לה� , שהצטר$ מה  "שקר"

דינינו בית וככה)בהכרזת  ד"ה כ"ז, הבעל(סי ' מדברי

לומר הבעל על ציווי לא  שא� שהעידו: והעד

הסתפקו רק כמקובל, מודעות" "ביטול נוסח אחריה�

אמירת� על  "אמ� " לענות  עליו  שציווי במה עצמ�

הנוסח. כמוהוהפקרות לשו� נשמע  שלא  וליצנות

וכנ"ל  כלל, מועיל אינו  וג�  מעול�, שש עוד  מד"ה (ש�,

ושלישית), ד' ד"ה המוחותעד  לטשטש בכדי כ�  ועל

נוסח אמר שהבעל "להוסי�": צור$ הרגישו

כל בה  שולט [שאינו "ענגליש" בלשו�  ג�  הביטולי�

גורע...]. המוסי� וכל  עיקר,

, �לעצמ�וכמוב שקבעו מי  הללו, ש"עדי�"

שה� מלבד גיטי�, כפיית  אצל  מלהעיד להתפרנס

לעדות.רשעי� בחזקת  בעצ�דהרי הפסולי�

עוברי� להלכה , בניגוד יהודי� בהכאת  השתתפות�

יוסי�". ד"ולא הל"ת על דחמס,ג�ה� בזה רשעי� 

וכדלקמ�  הבעל , דירת  של  הדלת  שברו  לוי).דהרי (ד "ה 

עבורועוד , תועפות  הו�  שמקבלי� דכיו� 

די�  לה�  יש הרי הכפיה, בביצוע  �"עדי השתתפות� 

הניכר", בטלה  משכר יותר  בשכר דקימ "לשמעידי�

וי"ט ):בשו "ע ס"א, ל"ז , סי' שו�(חו"מ לה� שאי� 

עי"ש . דה� ועוד "נאמנות" העיקר, "נוגעי�"והוא 

שיעידו פרנסת�: לטובת  שזהו כיו� בדבר, גמורי�

את להצדיק בכדי הגט, הכשרת  לטובת הנצר$ כפי

בעבורה. שמשלמי�  מה רב  בשבילובעיקר ,ה"הו� "

הגט, בכשרות  פג� איזה  יגלו  דא�  פרנסת�, עתיד

פשוט  וממילא  זו, כנופיא בתו$ משרת� את יאבדו 

כלל. בזה  נאמנות שו� לה�  בשו"עכדקימ "ל דאי� 

סכ "א ): ל"ז , סי' בדר$(חו"מ רק הוא  הנגיעה א� דאפילו

"נגיעה" וכש"כ מלהעיד, נפסלו כבר  ונפלאה, רחוקה 

[וממשי$]: וזפו "ב . כבנ "ד, וחזקה  קרובה שבדר$

את"אחר לכתוב והלכנו מהחדר, יצאנו �כ

וכדי�. כדת ולמוסרו  השארנו באותו הגט , זמ�,

שלו  חדר  ובחבר  בבעל , שיטפלו אנשי� ארבעה 

וכנ "ל הגט, פסלנות על דינינו  בבית שהעיד (סי '[מי

הגט .],כ "ז ) את  שנסיי�  לאחר לאחרעד 
לאות� התקשרנו הגט , סידור  את  שסיימנו

הבעל ]האנשי� על  שה�[ששמרו לה� : והודענו 

לעזוב". יכולי�

להכחישיצירת  בכדי  לה� , "נצר$" זה שקר 

דינינו: בבית שאמרו מה והעד הבעל  שהבעל דברי

כתיבתה . באמצע הגט את פעמי�  כמה  ועל ביטל

וע� הבעל ע� טיפלו  אנשי� ש"ארבעה  כא�: העיד כ� 

שו� יאמר שלא  עליו ששמרו וכאילו  שלו ", חבר

לדבריה�. כ "הכחשה " שתשמש כדי מוב� ,אבל דבר,

המשתמע אחת  מלה  לומר להבעל  לו דדי דכיו�

ולכתוב לחזור הסופר ושיצרי$ שתפסל , הגט, לביטול 

לעיל ב "הכרזתינו " וכדהבאנו מחדש, אותהגט כ "ז , (סי '

הפוסקי�.ז ') אנשי�א"כ מדברי ד' דשמירת פשוט,

וזהו כלל , לדבריה� "הכחשה" מהוה אינו יותר , וא�

לעיל  המבואר  ועוד):מלבד וכמוב� , הללו(ד "ה ש"עדי�"

לעדות". "פסולי�  בחזקת  ה�  מלבד וג� בלא"ה

ש�, שהיה מהעד חיי� " "ע� בי"ד ע "י עדות" ה "גביית

כתיבתה , באמצע  כ"פ  הגט את ביטל  שהבעל שהעיד:

ס"ד)וכדלקמ�  [וממשיכי�]:(סי' עי"ש.

"בהתחלההעיד :[שמעו� ]הרבשני ,"עד

כל וביקש  וכו', לא  לא, לא , הזמ�: כל  אמר הבעל
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ידיו, את  שקשרו מהקשרי�  אותו שנתיר  הזמ�

הוא ואז  ידיו, את לו שנתיר  וביקש רצה  הזמ� וכל 

בולאחרידבר . מכותשטיפלו  שהכהו [כלומר,

לו רצח] אומר  שהרב  מה שיגיד  עליו ואיימו

דברי  על  חזר  פעולה, לשת�  התחיל הוא לומר ,

ובאנגלית , בעברית  כנ "להרב גס  זהו )[שקר  ].(ד "ה

גטהדיי�  לתת רוצה  הוא  "הא�  אותו: שאל 

מרצונו  זה "הא�  "כ�", אמר : והוא  לאשתו",

"כ�". ענה : והוא הטוב ",

בי"ד ,"כשנכנסנו  שלוחי "אנו אמר : הדיי�

הגט , לכפיית  די� פסק שיש מפני  פה  ואנחנו

." �לאשת גט לתת  חייב אמרהבעל ואתה

שבי "דבהתחלה : מה  ולעשות לשמוע  מוכ�  "אני 

הגט על אותי בזמ� ע�.��$מצווי�  נשארו הבעל

(הסופר הדיי�  של  הבני� שני הגט , כתיבת 

ששמו... אד�  ועוד  הגט ), [ראהושליח  [לוי]",

יצירת)לעיל  וממשיכי�]:(ד "ה וביטולה . ד"ז  כוונת

ונכנסנו [לוי]".. הדלת , את  "שברנו  העיד:

חברי  ושל  שלי  התפקיד  אנשי� , ארבעה לחדר

החדר, חבר  את  לתפוס  שפסלהיה, ה "עד" [היינו 

כנ "ל  דינינו  בבית  הגט כ "ז )את ס"ד )ולקמ� (סי ' ].(סי'

הכחהבעל  עיקר בכח..., התנגד ולא מהר  נכנע 

החדר , חבר  נגד להיות  �צרי נגדוהיה  ביעצו  [ואכ� 

מפיו שיניי�  ד' עקרו  הללו  הפראי�  כי גדול.., כח 

אתבב"א ], כסינו כ� וכמו בידיו, קשור היה הבעל 

שתק ". הבעל  הגט  כתיבת בזמ� לעילעיניו , [ראה 

יצירת) וממשיכי�]:(ד "ה והפרכתה . ד"ז , כוונת 

שהעסק"היה  והבי�  התיאש , שהבעל  נראה 

את עזבנו להירד� ..., וניסה  מבחינתו, אבוד

כשרי� .. עדי�  יהיו שלא כדי  דקות  לעשר החדר

ושוב : חזור  שצעק  מה  הגט,[על  את שמבטל

דלאחר יודעי� , אינ� הללו, האר� ועמי  וטיפשי�

ובטל פסול הגט הכתיבה, התחלת לאחר  פ"א  שביטל

וכנ"ל ולהבא, מכא�  ישתוק  א� ז')א� אות כ"ז, ].(סי '

יש�,כשחזרנו, שהוא  היה ונראה שתק, הבעל 

המיטה". על שכב  והוא קשורות  היו  עיניו

לעילכבר ועוד):כתבנו וכמוב�, ש"עדי�"(ד"ה

בחזקת  ה�  לעדות",הללו לקמ� "פסולי� (סי '[וראה 

הפוקרמ"ח ) עלשאנ�,בדברי להסתמ$ שרוצה  אי$

עי"ש ]. דבריו, וביטול זו, "עדות"

"
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א�בהיות גדולי�  "חורי� " שני נשארו  שעדיי�

הנ "ל עדות" "גביית ל ').לאחר לאהא ',(סי ' דהלא 

זה על שהרעשנו  וכמו  מעול�, לד"ת הבעל הוזמ� 

הנ "ל דינינו" בית כ"ז).ב "הכרזת לאוהב ',(סי ' דהרי

די� : בתי שמג' הפס"ד את  הכופי� דהכפיהקיימו 

ברירה ", "בדר! להעשות  ט "ז),וכנ "לצריכה ז ', ו', (סי'

לעיל ביארנו שכבר  ז ')[מה  כלל ,(סי' מועיל ל "ה  דג "ז 

טענות לסתו�  "צור$" שיש הרגישו  עכ"פ ] עי"ש,

הללו .. חסרונותעל החזקי� "למלאות " בכדי כ�

חדשי� שמונה  לאחר  ייצרו עדות"האלו, "גביית

ברירה", "דר$  כעי�  הכפיה היה  שאכ�  כאילו חדשה ,

"הזמנה" כעי� דבר איזה כא�  היה  שאכ�  וכאילו 

מלשו�ואנו לד"ת. עוה "פ  תמוזשאנ�מעתיקי�  (א'

שהעתיקתשע "ג) מה עדות"בתשובתו , מ "גביית

ע "י זה ביו� שנעשה בזה "ל :רלב"גהשניה

אגודת"בדיו�  בבי"ד  תשע "ב  תמוז  ח ' נוס� 

:�כ על  עדי�  שני  העידו שהציעוהרבני� ,
לבי "ד שיבוא הכפיה ]: לפני ימי� [מספר  לבעל

______________________

�ש �� הודה : מקוד!  דהרי עצמו, סותר זה  שעד  לציי*, Ï‡..",יש  , ‡Ï , ‡Ï :ÔÓÊ‰ ÏÎ ¯Ó‡ ÏÚ·‰  ‰ÏÁ˙‰·"ד"הוכנ"ל)

ש עד), כאילו להיפ0 : מעיד  הוא  ‡È˙Â וכא*  ÌÈÂÂˆÓ  „"È·˘  ‰Ó ˙Â˘ÚÏÂ  ÚÂÓ˘Ï ÔÎÂÓ È�‡" : ‰ÏÁ˙‰· ¯Ó‡ ÏÚ·‰
."Ë‚‰  ÏÚ�
וכנ"ל � שז"א  [מה  לדבריו , כלשהו אימו* לית* רוצי* וכמוב* )היינו יסתרו(ד"ה שלא דבריו ליישב  צריכי* אז  ,[

וכמבואר ס"א):r"eyaזא"ז , כ"ט , סי' Â�Ï (חו "מ   ̆ È , ̇ ˘ÁÎÂÓ Â˙Â„Ú ‡‰˙  ‡Ï˘ È„Î , „Ú‰ È¯·„ ÔÈÂÎÏ ÔÈÏÂÎÈ Â�‡˘  ÏÎ"

" ̇ �ÂÂÎÓ  Ì˙Â„Ú ‡‰˙˘ È„Î ,Ê" ‡Ê ÔÈ˘ÈÁÎÓ ÌÈ‡¯�‰  ÌÈ„Ú È�˘ È¯·„  ı¯˙Ï  Â�Ï  ̆ È˘  Ì˘Î ,ÂÈ¯·„ ÔÈÂÎÏ.עכ "ל�
צריכי* 

האחרוני! : דבריו ÂÎÂ ',לפרש  "ÚÂÓ˘Ï ÔÎÂÓ˘":דהיינו,ÂÈ˙Â�ÚË  ̇ ‡  Ì‰È�ÙÏ ÚÈˆ‰ÏÂ Â˙¯ÈÁ··˘  „"È·Ï  ÍÏÈÏ ÔÎÂÓ  ‡Â‰˘
.Ì‰Ï  ̇ ÈÈˆÈ˘ È‡„Â· ,Ë‚ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÁ  ‰ÎÏ‰ Ù" Ú˘ :ÂÏ Â˜ÒÙÈ  Ì‰  Ì‡Â����, הנ"ל הראשוני! לדבריו בהתא! , יהיה  זה 

וכדלקמ* חיי!" "ע/ בי"ד אצל  שהעיד  וכמו ש! , נוכח  שהיה  העד לדברי ס"ד),וג! הבעל (סי ' שטע* למה  בהתא! וג! 

הפרשה : מהתחלת  מיד  הזמ* כל È·Ï"„ עצמו ÍÏÈÏ ÔÎÂÓ ‡Â‰˘ וד')וכנ"ל ג ' ונ"ז ),ולקמ*(סי' נ"א , וזפו"ב .(סי'
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שיקבל לו  הציעו ה�  הגט , תמורת  כס�  על  לדו�

להתכונ�  או  בית , שלו� על  �שיל או דולר, 20,000

כהוספהלמכות, נראי� אלו, לביאור:שאנ�מ[מילי�

לשלו� א�  לדו� , ברירה לבעל  היתה  לדבריה�

גט לתת או כס�, או משלנו:בית , [הוספה  ע"י ]

את],מכות  לראות  שרוצה  אמר: רק  סירב, והוא

טהרה". במיטת רק אשתו

הועילוכל  שלא  מיד, מבי� דבריה�, על  העובר

ע� נשארו עדיי� כי זו, חדשה  "עדות " ביצירת כלו� 

כמקד�. הנ"ל הגדולי�  "חורי�" [בנוגעראשית שני

הבעל ע� שדברו  העידו  שלא  דכיו�  ל"הזמנה "],

לו כשאמרו  ובפרט בי"ד", כ"שליחי או בי"ד" "בש�

"הצעה". בתור רק שו�ודאי כ�  דאי� וברור, פשוט 

משמעות שו� לזה  דאי�  כזו, ל"הצעה " הלכתי תוק�

לשמש  כלשהו סמכות לד"ת"או  כללכ"הזמנה

"מה"וממילא ועיקר . כלל נפק"מ שו�  דאי� פשוט,

בשו"א לשמש יכולה דאינה לה�, כ"סרבנות שהשיב 

בעלמא "לד"ת", מילי וכ"פטומי כ "השטאה " רק דהוי

ד  לבי"ד",כיו�  מחו� טענותיו מגלה  אד�  �.וז "פ"אי

וברורושנית  פשוט הדבר  ל "ברירה "], [בהנוגע 

להבעל הציעו שבנ"א דמה יומא , דחד רב  בי בר  לכל

הכפיה: קוד� שבועות לד"ת.שני להאי	 שיל!

הכפיה ע� שתתצטר� לעני� הלכתי, משקל שו�

היתה שלא  כל  ביו�, בו היתה א� [אפילו  שלאחריה

בדר$ כ "כפיה  עי"ז  שתחשב ממש ], מעמד  באותה 

כזה :דהלאברירה". אפשרות שקיי� הדבר: עצ� 

מבלי  א� אד� לכל ידוע בלא "ה  לד"ת " "ליל$

זאת. לו יאמר דכלואטו שמישהו  כ$: משו� נימא 

בשעת "ידע " דהרי ברירה ", כ"בדר$ נחשב "כפיה "

ומדלא לד"ת, ליל$ שרוצה  לומר לו שאפשר הכפיה :

גט. במת�  "בחר" הרי כ�  דבשעתדאנ	 אמר בעינ�,

יבחר והוא  לד"ת , שיל$ כ$: על אותו  יכופו הכפיה,

גט. משקלוממילאבמת�  שו� דליכא  פשוט ,

וזפו"ב. לבי"ד, ליל$ לו  הציעו  שבנ"א במה  הלכתי

של דבריו  נדחו  ל"ב)וכדלקמ� פלס,[ובזה עי"ש ].(סי '

שבהיות�ושלישית, ניכר , דבריה� דמכותלי

רצה שלא  כאילו  הבעל , של  סרחונו  להגדיל  להוטי�

טהרה ". מיטת עד "לעגנה רק  דבר כ�על שו�

סירב שא� כאילו בולט, ב"שקר " שנתקלו עד הגזימו 

לו : שהציעו  בית.במה שלו� על פתי דמי שיל!

שמיא� שכזה, בולט "שקר " לה� להאמי� יסור

הראשו� שמרגע לכל: ידוע  שהיה  בזמ�  בו זו, בהצעה 

ושוב , חזור זאת  וביקש תבע  הדירה , אשתו  שעזבה 

וכנ"ל הראשו� עיסוקו  זה  היה  לכא�  בהגיעו  (סי 'וג�

ונ"ז ).ולקמ�ב') נ"א , פתאו�,וא "כ (סי ' בזה ימא�  אי$

שיתקיי� המאוחל להרגע  להגיע  זכה  סו� כשסו�

אי�  הא� ורצונו , בולט .השקרבקשתו  שבזה

ס"א),לקמ�[וראה של(סי ' אצלמילרעדותו

שהציע כאילו כליל , שמכחיש חיי�", "ע� בי "ד

על אדרבה  בדבר, ושמיא�  בית , לשלו� ליל$ להבעל 

הבעל: השיב  כס�, לו שהציע בכס�מה  רוצה  שאינו 

בשלו� . אחד ויש רק  הוא  זה  שמילר  לדבר , רגלי�

כ� דהרי בזה , לעדותו מתייחס שרלב"ג מי מעדי�

הרב  מדברי  שמילרגוטנטג:יוצא מרלב "ג : שמע  שכ�

גדולות..]. הכחשות כא�  יש ועכ"פ כנ"ל , אצלו העיד

ה "איו�":ורביעית, את  שצירפו  במה דהרי

ע� עוה "פ נתקלו  בזה הרי למכות", ש"יתכונ� 

וכנ"ל  גורע" המוסי� ד "כל  זהו).הכשלו�: ד"ה ל', (סי '

כל"הפחדה"זהו דהרי  הסכמת  שע "פ מה מובהק,

מבלי  א� בעקבותיה  הנית�  גט כל פוסל  הפוסקי� :

ניכר "אונס" אתוא "כ .�$שו� לכבות  רוצי�  אי$ 

ל$ אי�  דהרי להמדורה , שמ�  הוספת ע "י השריפה ,

הללו. מדבריה� הגט" "ּפסלנות על  גדולה  "הודאה "

דמוכח"כל  כ "אומדנא לנו משמשי� טעמי, הנ$

לא שמעול� הבעל: וכטענת שקר, עידי שה� טובא :

לשלו� ליל$ ולא לבי"ד, ליל$ לא  מישהו , לו הציע 

שמסתירי�ויש בית. דחזינ� ממה  לדבריו רגלי�

______________________

�אמר ),ahix"`עי'� ד"ה ב', פ"ח  וגיטי*  צ"ו. רל"ד),c"a`x(סי ' סי ' דעי! , רע"ו ),ayx"`(תמי!  סי ' ע "ב ),ixi`n(ח "ב , פ "ח , (גיטי* 

d" nx,( רנ"ה `ifpky(סי'  l`lva 'x,( ט "ו awri(סי' ild`,( קל"א מ "א ),h"ian(סי' סי ' mrep(ח "ג , ikxc,( ל"ה סי ' azkn(אה "ע 

edil`n,( י "ח סי' ז', סקס"ד),b"dpk(שער  הגב"י קל"ד, סי ' oini(אה"ע ci,(כ"ד סי' `mixt(אה "ע  zia,(' ע סי ' ח"א , אה "ע `ixn (תניינא ,

y`,( ס"ח סי ' awri(אה "ע , zepkyn,( ל"ט סי' dnly(אה "ע, zerixi,( כ"א xfp(סי' ipa`,(' ב אות קע "ח , סי ' l`ikln(אה "ע ixac,ח "א)

פ"ו ), סי ' `dixאה"ע  my,(וצ "ד צ "ג , i"a(סי ' zyecw,( ל"ה `oxd(סי ' owf,( קכ"א סי' אה"ע עי"ש .(תניינא ,
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הקוד� מבעדות שונה  הללו, עדי�  ל'),שמות וא�(סי '

ע "פ לה�  הצפוי העונש למרות  שמות� את גילו  ש�

הגיו� שו� אי� א "כ  בהכפיה , השתתפות�  על החוק ,

שאי� הללו , עדי� שמות  את דוקא  שמסתירי� במה 

לירא . ממה דבר  שו� לו :דאי לה� שאמרו  משו� 

לומר דיוכלו  כלו�, אומרת זאת אי� למכות , שיתכונ� 

ג� דהרי בעלמא , עליו כ�שטר� שגזמו  איי� 

וכנ"ל  האשה  בש� מלעלוב ד').להרבנית (סי'

רלב"גויותר  קיבל  דמדוע  בגו , דברי�  יש מזה 

וכנ"ל להלכה בניגוד הבעל  בפני שלא  עדות�  (סי 'את

ב'), אות  ואי�ט"ז , בדיוק , דירתו  מקו� ידע  כבר הלא 

וכנ "ל. הללו  ברירות לו שהציעו במה  מגרעת  שו�

דהיינו[זולת  חברתה , ביר$ תמיה  חדא  נתר�  א�

וכנ"ל  להכותו  האיו� בשקר  שצירפו  (ד "הטעמא 

עדותורביעית): קבלת על כאמתלא לה� שתשמש כדי

בפניו ... לה�אבל שלא  עלה  מזה, שירווחו  במקו� 

וכנ"ל הגט כשרות כל בזה  שקלקלו .(ש� )להיפ$:

לקמ�  מ"ח)וראה  הפוקר(סי ' שרוצהשאנ�,בדברי אי$

עי"ש ]. דבריו, וביטול זו, "עדות" על להסתמ$ 

"�� ����#:a"ryz fenz g xg`

הנ "לבהיות  "עדות" ל "א)שג� הועיל(סי ' לא 

ד"ברירה" התנאי דהרי הגט, את  להכשיר הרבה 

וכנ"ל בא על (ש�).חסרה  פלסכ�  [מבי"ד הרב

הגט  את  להכשיר  כוחותיו  בשארית  והתאמ�  קרלי�]

נעשה לא  שהכפיה  דהג� כאילו וסרק, הבל בנימוקי 

ברירה.. כבדר$ מיחשב  שפיר  עכ "ז  ברירה, בדר$

האחרונהוהג� , ברגע  וחת� פלס , נכנע  דלבסו�

וכדלקמ�  הגט פסלנות  על האסור, החתונה  (סי 'טר�

כליל.ס'), מדבריו להעל� שכדאי לחשוב  מקו� והיה 

הנורא ,בר� , הכשלו� תלוי צוארו קולר שעל כיו� 

בהאיסור מלהודות  התעקש האחרו� רגע  שעד מאחר

ונ"ד).וכדלקמ� מ', מהורואי	 (סי ' ש"זהו " בעליל,

לעשות שירהיבו בנפשות�, להחוטאי� ועידד שחיזק

שעשו . תיקובפרט ,מה  בתו$ נשארו  אלו כשדבריו

מ�2927682),(דאק .ה "רבנות" שביו�  גדול , והחשש

בדבריו. להשתמש קלי� יבואו בכדי ע "כ הימי�

דיחויי�. לכל להוכיח נחו� שבדבריו המכשול להסיר 

דע "י ועוד  והיינו : בדבר , יש  ונוס� גדול  טע�

מגיעי�: שהדברי� היכ� עד סוגשיתגלה באיזה 

איסורי� להתיר כהיו�  שמרהיבי� כריסיות" "סברות

המפורש ",יבינו מזה חמורי� . �מ סתו� "ללמוד

והחזק: הגדול ביסוד ולהכיר שאי�להבי� ד"כש�

בה "היתרי�" ממש  �אי כ!  זה , מגוח! ב "היתר" ממש 

דאחריני" ונימוק�.נסתרי� טעמ� את  גילו  שלא 

אנווזהו  טעמ�, א�  כשמגלי�  א� דמה במכש"כ,

א "כ בגלוי, הבל  דברי מלכתוב  מונעי� שאי�  רואי� 

בושה לידי באי�  ואינ�  אותה , כשמסתירי�  כש "כ 

עאכו "כ . לשו� ולהיכר מזה , מעתיקי� פלס אנו

כזה,ב בולטות אתראותיות  על  תגובתינו ואת 

כזה] באותיות  סוגריי� ז"ל:ו[בתו$ 

רבי נרש�:[בכותרת הגאו� של די� "הוראת

הגאו�  של  בבהי"ד  אב "ד  שליט"א, פלס  יחזקאל 

שליט "א " קרלי� נסי�  ].רבי 

יעקב"ע"ד  אשת חיימובי� רחל האשה 

פס"ד ע"פ כרחו , בעל בעלה  שגירשה  חיימובי� ,

לגרש . לכופו ע"דובפס"דשיש  תהא  שהכפיה

לבוא או  הברירה , את  לו  שיתנו  היינו  ברירה ,

פלוני  בבי"ד  עמה  לעיללדו� כ "ד )[ראה  (הערה

כח לה� דאי�  הפוסקי�: גדולי מלהקת שהבאנו

שיל$], בי"ד איזה אצל ואלו להכריחו  שיגרש, או

הפס"ד , כפי  עשו  לא בפועל  אינ�שכפוהו [א "כ 

וכדלקמ�  פסולה והכפיה בי"ד", ואלו )"שלוחי ],(סוד'"ה

שכופי�  פס "ד  שיש  לו : באמר� כפוהו אלא 

לגרש , שלא  הברירה : את  לו  אמרו  ולא  לגרש ,

עמה". לדו� לבי "ד לבוא  אלא 

באו "אלא  בפועל , הכפיה לפני  ימי�  שכמה 

שיבוא או  שיגרש, אליו ודיברו אנשי� , ב' אליו

ההצעות לב' בפניה�  סירב והוא לדו�, לבי"ד 

יגרש". לא וג�  לדו� יבוא  שלא  [כברהאלו,

לעיל  ושלישית ):מבואר  ד"ה ל "א, הבולט (סי ' השקר

כמה זה  שביקש  במה מיא� שפתאו�  כאילו  שבזה,

לבי"ד]. עמה ליל$ שרוצה לו "וע"ז שני�: אמרו

שיכוהו. לידע  עליו  דא"כ  האלו, האנשי�  ב'

באי�והנה שה�  לו אמרו לא האלו אנשי� 

בי"ד ". כלו�,[א "כ בשליחות ולא  בדבריה� אי� 

לבי"ד  מחו� טענותיו  מוסר אד� שאי�  הוא  דכללא 

העובר),וכנ"ל  כל  ד"ה ל"א , עי"ש ].(סי '

א�"ואלו  לגרש , וכפוהו והכוהו לבסו�  שבאו

מ"מ בי "ד, פסק ע "פ  אותו כופי�  שה� לו שאמרו
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לגרש , שלא הברירה  את לו שיש לו אמרו  לא

עמה. לדו�  לבוא שכפוהו ונמצאאלא  שאלו 

שכפוהו  כמי והוי  הפס "ד , כפי שלא כפו בפועל 

בטל ". הגט  דא"כ  כלל, פס "ד האמת[זהו בלא 

לו יועיל ולא  וברור, פשוט וכ� דבריו , שבכל היחיד 

לשנות והתחכמותיו, וטצדקאותיו הפכפכנותיו  כל 

כדלקמ� ]. כהלכה  שלא  פני�  בגלוי מתוה "ק אחד אות 

כשר ,"נראה, הגט הנ"ל , ערעור  משו� דאי 

והבי�  ידע  הכפיה דבשעת  היא, ואומדנא דסברא 

לגרש יכפוהו לא עמה, לדו� עתה יסכי� שא� 

יודעי�[זה לאלתר ". דהכל  רוח , ורעות הבל  דברי

דהרי  להניחו, מנוס  לה� אי�  שוב  שתפסוהו, דמרגע 

במקו�. תיכ� עמה  לדו�  לו  לבחורדהרי א"א צרי$

שאשתו כלל  ידע  כשלא  ובפרט וכו ', וטוע�  בבי"ד,

ישר יל$ לנפשו  שיניחוהו ברגע  הרי וא "כ  בכא� ,

הבעלומלבד לה "פאליס". דהרי העיקר, והוא  זה 

לבי"ד,טוע�: ליל! שרוצה  לעומת�: צעק  �וכמושאכ

חיי�" "ע� בב "ד בעדותו דירתו  שות� ג�  ד"ז  שאישר

ס"ד),וכדקלמ�  מצעקותיו(סי ' שהתעלמו ].אלא 

דבודאי "והוי  ברירה , ע"ד שכפוהו כמו

לאחר לגרש לכופו הפסק החליטו שהבי"ד  הבי� ,

או  ממנו  שביקשו גברי, תרי  הני בפני  שסירב 

לדו� ". לבי"ד לבוא  או רוח,[אי	 לגרש  לדברי  ק�

שנ בי�  קשר שיש הבעל, דעת  על  יעלה  י דמהיכ� 

ע� שבועיי�, לפני בביהמ "ד עמו  שדיברו האנשי�

כלל לו  אמרו לא  שה� פלס: הודה דהרי הבי"ד,

בי"ד. בש� כא�בקיצור,שמדברי� חידש דנ� פלס 

בביהמ"ד  בנ"א  ד"הצעת חדא: עצומי�: חידושי� שני

מבי"ד ", לד"ת "הזמנה  כמו אלי� כוחה  לד"ת", שיל$ 

כ "סרב�". להבעל למשווייה  כדי ד"הזמנהועוד:ועד

להכפיה", "מצטרפת  שבועות, שני מלפני דלשעבר"

ברירה", "דר$ שנעשתה  כאילו הכפיה  נחשב  וממילא 

הל$... ולא לבי"ד, ליל$ בידו  הברירה היה  דהרי

מעצמ�,וכל  ומופרכי�  איגרא  מרפסי�  דבריו

דמה בקדקדו : מח לו שיש  מי  דעת על יעלה דאי$

הכפיה : קוד� שבועות שני להבעל הציעו  שבנ"א

הכפיה מעשה  ע� "להצטר�" יכול  דזה  לד"ת", "שיל$

בדר$ כ"כפיה  עי"ז  שתחשב  כדי ועד שלאחריה,

ל "צירו�"דמלבד ברירה ". יסוד שו� דאי� מה

ד"בשעת בעינ�  דהלא עבידתה , דמאי זה, ו"חיבור"

יבחר והוא  לד"ת, שיל$ כ$: על  אותו  יכופו הכפיה"

ה "צירו�" דכל  פשוט וממילא  גט, במת�  תמורתה 

מעיקרו. ומופר$ מגוח$ הוא  שחידש, מה הזה  התמוה 

לבי"ד,ג�  ליל$ לו  הציעו שבנ "א  דמה  מש "כ ,

כדי  ועד ל"סרב�", למשווייה כ"הזמנה " מיחשב 

דברי� ה� ג "כ  ברירה , כ"בדר$ הכפיה את  להחשיב 

גיחו$. לידי המביאי� הדבר:דהלא מופרכי�  עצ�

הוא ידוע  בלא "ה  לד"ת ", "ליל$ כזה  אפשרות  שקיי� 

זאת. לו  יאמר שמישהו מבלי א� אד� וא "כ לכל 

כלל קיימת מציאות  דליכא  דבריו, לפי נמצינו  הרי

בעל כל  דהרי  ברירה ", בדר$ שלא  גמור ל"כפיה

ליל$ כזה  מציאות שקיי� הכפיה: בשעת "יודע"

מרצונו..]. גט במת�  "בחר" הרי כ�  עשה  ומדלא  לד"ת,

מבלי "דאל"כ , בפניו  שלא בי"ד  פסקו  �אי

כדי�, שלא עבדי לא  ובי"ד אותו, (עי'לשמוע 

סקי"ט )". הגר"א בביאור ר"ה, סי' [הואחו"מ

אי$ להבי�, מסוגל  שאינו כאילו  ת�, פני מעמיד

שלא יעשו שבי"ד כזה : נורא  דבר שיתרחש שאפשר

תו$בו כדי� . כא� , שכותב מה  ההבל שבדברי בזמ� 

איש", ד"אשת החמורה  ערוה  עפ "ז  להתיר לנסות כדי

העושה מ "דיי�  חי" כ"דוגמא  משמש  עצמו  הוא  הרי

כדי� ". נפלהועוד,שלא בארזי� דא� חזינ� דא�

בדר$ כפיה "היתר פסקו  חשובי� די� שבתי  שלהבת,

וכנ"ל  פשוטי�, להלכות בניגוד ז').ברירה " א "כ (סי'

על התמיה והיהרלב "גמהו בקלותו, המפורס� דנ�,

ותל"מ. משל� שכרו  את לקבל אחד: בדבר רק  מעונ� 

עלובו  מרה  צועקי� דורנו גדולי שכל בזמ� 

בנו שנתקיי� אי$ שבימינו , די� הבתי התדרדרות

ע"א):מאחז"לבמילואה  קל"ט, דור(שבת ראית א�

ישראל, בדייני ובדוק צא  עליו , באות רבות שרצות

בשביל  אלא בא לא  לעול�  שבאה פרעניות שכל

ישראל. משה עי 'דייני וח "ה,באר  קמ"ח . סי' (ח"ד,

ק"ע), סי ' וש�, ישראל בהקדמה . �צ'),אב סי' שבט(ח "ח ,

רפ"ה),הלוי  סי ' וח"ט , וש"ב. ש', סי ' וח "ח , רי "ג. סי ' (ח"ז,

רוצהא "כ עי"ש. מי פני פלסאת  בהעמדת לרמות

שהבעל שיתכ�  לעצמו , לצייר יכול שאינו  כאילו ת�,

בזמ� ... בו  כדי� , שלא  עושי� שה� דייני�: על יחשוב

כדי�...]. דשלא  מעשה  ביצוע  באמצע  עומדי� שה�

לבי "ד"אלא  הודיעו הב ' שאלו בודאי ,

ובפרט לגרש , מסרב  וכ� לדי�, לבוא  מסרב שהלה
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לכל מסרב שא�  ג� , הזכירו עמו שכשדיברו

ימי� כמה �תו ואח"כ  שיכוהו , שידע  האפשריות 

לגרש . וכופי� שחייב  פס "ד  ע�  בי "ד  בש� באו

לאוא "כ עמו, דיברו הב' כשאלו  שבתחלה , א�

הכפיה בשעת  מ "מ בי"ד , בשליחות שבאו ידע 

הב ' שאלו הבי�  לכופו, הבי"ד  בש�  כשבאו  לגרש 

לכל מסרב  שהוא  �אי לבי"ד  הודיעו עמו , שדיברו

לכופו". הבי"ד פסק  ועפי"ז לו, שמציעי�  מה 

שסובר[הוא כאילו ת� , פני להעמיד ממשי$

הערצה כ$ כל לה� יש  שבנ"א ובתמימות, באמת

אכזרי� ורקי� קלי� המעשי�" "כנופיית לאותה 

הרבצת ע "י להתעשר עצמ� שקבעו מי ובריוני�,

בש� עצמ� שקוראי� משו� רק בגברי�, רצח מכות

די�".המכובד  שהבעלעד "בית מאליו, שמוב�  כדי

בנימא נימא ולקשור בדבריה�, "להתבונ� " צרי$ היה 

קשר יש  שבודאי דבר, מתו$ דבר  ולהבי�  בחבל , וחבל 

כנופיית ע�  בביהמ "ד, אליו  שדיברו בנ"א  שני מאות� 

אלו ... עלושכל בריוניי�  לחשוב  עליו היה  זאת

תו$ לדירתו  שהתפרצו  מפראי� מבוהל בהיותו אתר,

איי�צחוק שינתו ... שמישהו  משו� דהכי מכאיב,

טר� בשנתיי� הלא  כ� , להבי�  לו היה  במכות, עליו 

מלעלוב להרבנית  שלוחה  וג� האשה איימה  כבר  כ� ,

רוצה שהבעל  לה�: שאמרה מה  הועיל ולא  שיכוהו,

וכנ"ל  לד"ת ד'),ליל$ עכשיו.(סי ' שנא  מאי וא "כ 

גושפנקאובכלל  להעניק  אפשר דאי$ תמוה,

במה בביהמ"ד בנ "א  שני  דברת על  לד"ת", ד"הזמנה

הבעל את לעשות כדי ועד לד"ת, שיל$ לו  ש"הציעו "

בזמ� בו  עי"ז , אחת ל"סרב�" הזמנה  א� קיבל שלא 

הוזמ�אדרבה ,לד"ת ... שלא האמת: שידע  כיו� 

עמו מליל$ ממאנת שאשתו משו�  מעול�, לד"ת

וכנ "ל דכיו�זה (ש�).לד "ת בדעתו, אישר רק  גופא 

המתעסקי� ורקי� קלי� מכנופיית שהמדובר

שאר כל  ג�  עושי�  שה�  בודאי כדי�, שלא  בכפיות

בפניו , שלא הבעל  את לדו�  כדי�: שלא  מעשיה�

בניינו לכל היסוד מהו וא "כ  טענותיו , שמיעת ומבלי

באויר... הפורח כמגדל  פלס ,ג� שהוא  הסביר לא 

לכנופיית להאמי� הבעל על מוטל שהיה  מדוע 

מבלי  בי"ד ", "שלוחי שה� הדבר: שאמת הפראי�,

ע "ז ]. ראיה שו� לו שהראו 

דמילתא"ואפשר  לקושטא  א�  דא�  עוד ,

עמו  שדיברו  השני�  של  עדות� לבי"ד הגיע  לא

מטיל[נפלא בתחלה". שפלס  למרות דאי$ הדבר,

עדות" ה "גביית  כל  מציאת באמיתת "ספיקות" כא� 

ל"א),הנ"ל לקמ�(סי' ס"א)וראה  הכחיש(סי' שהעד אי$

מזה. יותר ולא  כס�, רק להבעל הציע  לא  שמעול�

ולהמשי$עכ "ז  ת�  פני להעמיד  מתבייש אינו 

עשו שלא החזקה : די�" "בית בתור  לה� להעניק 

וכנ"ל  כדי�, דאל"כ )שלא  ].(ד"ה

בי "ד"מ"מ שלוחי ה� בפועל , שכפוהו אלו

כו '. מי כל  שפסקו וידעואיהושבאר "י, הבי�

לדו�  עצמו על  לקבל שיכול בפועל , הכפיה  בשעת

ג� כמסרב  הוי  בהכי, ניסה ולא הנ "ל , וככל  עמה 

מרצונו  כמוותר דהוי  או בי"ד, שליח  לפני עכשיו

וכנ "ל . זה  שא�וא"כעל  והבי� שידע פשוט ,

ויסכי� מסירובו, הכפיה בשעת  עכשיו בו  יחזור

שהאנסי� כיו� יכפוהו, לא  בבי"ד, עמה לדו�

של והפסק  בי "ד, וע"פ  בש�  באו  בפועל, שכפוהו

לדו�  שמסרב מה ע"פ  הוא  לגרש לכופו הבי"ד 

בבי"ד. דיברו וכש�עמה ב ' כשהני שבתחלה 

ה� אי� עמה , לדו� יסכי�  שא�  מוב� היה  עמו,

בהחלט. גט ממנו מוב�,הרימבקשי�  הדבר 

אינו  לגרש , לכופו הבי"ד של  הפס "ד ג�  דא "כ

יסכי� וא�  עמה , לדו� ג�  שמסרב  משו�  אלא 

האלו  האנסי�  וג� לכופו, פס "ד אי�  לדו�, עכשיו

באי� שה�  כיו� יכפוהו לא  בפועל לכופו שבאו 

בי"ד". ע "פ ופועלי�  בי "ד בש�

דבכדי [זהו גג: על גג  ונפלא  עצו� חידוש 

לד"ת , אחת  "הזמנה " שקבל  מבלי א� "סרב�" לעשותו 

"דר$ די� הכפיה על סרבנותו  יעניק  מחתא  ובחדא 

הנ"לסגי ברירה ". שטותי�  מבלי א� אלא):ל� , (ד"ה

כ "הזמנה" משמש  לד"ת , שיל$ עמו  שדיברו  שהשני� 

ל"בדר$ למשווייה  הכפיה  ע�  מצטר� וג� לד"ת,

הוא בנ"א  הני ע� העובדא שכל דייתכ�  מכיו�  ברירה ",

גמור. כ "סרב�"מ "מ שקר הבעל את לדו� יש עכ "ז 

להבי�: לו  שהיה  משו� מדוע .., בריוני�מובהק, דהנ!

משקרי� .., בש�אינ� לכופו  שבאי� לו  שאמרו וכיו�

כ�. הוא  האמת הרי להבי� ,וממילא בי"ד, לו  היה 

יכפוהו , לא  אז  לד "ת, ליל$ שרוצה לה�: יאמר שא�

כאילו גמור  "סרב�" הוא הרי כ� , לה�  אמר  שלא  וכיו� 

כח אלי� כ$ כדי ועד לד "ת, להדיא  ש"הזמינוהו "
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ברירה ". ב "דר$  להיות  עי"ז  תתהפ$ שהכפיה  סרבנתו :

נאומלבד  יסביר דבריו, שבכל  הבולט  הגיחו$

לה�לנו , יאמר שא� לחשוב , הבעל על היה  מדוע 

יכפוהו. לא  אז  לד"ת, ליל$ ניסההלא שרוצה כבר

על ולשלוחה  לה  שהודיע  לכא� , בואו  תחלת מאז  בכ$

לדו� מוכ�  שהוא  ידינו]: על  [וג� מלעלוב הרבנית  ידי

וכנ"ל  במכות בתוכ"ד איימה  ועכ"ז  בד"ת, ד')עמה  (סי '

ונ"ז).ולקמ�  נ"א , אלווהרי (סי ' מדבריו  חזר לא  הבעל 

שלא משו� רק  כ "סרב� " ייחשב מדוע  וא"כ מעול� ,

כלל . מזה דיברו  שלא להאנסי�  עוה "פ כ� וכ "זאמר

טוע� , שהבעל מה  שרוצהמלבד לעומת� : צעק  �שאכ

לבי"ד, בבי"ד ליל! בעדותו  דירתו  שות� אישר וכ� 

כדלקמ� חיי�  וס"ד),ע� ס"ג, מצעקותיו.(סי' והתעלמו 

ממונות ,"הגע בדיני כזה  יזדמ� אילו  , �עצמ

ושכנו  לדירתו , בניה  תוספת בנה שראוב�  כגו�

וראוב�  לדו�, לבי"ד  לבוא  ותובעו  מתנגד שמעו�

לבוא . בי "דוהל�סירב והוציאו לבי"ד , שמעו�

להרוס בריוני�  ע�  שמעו�  ובא  הריסה , פס"ד

בנה. שראוב� מה  וית� אטואת ישתוק ראוב�

שמה לטעו� לבי"ד  ירו�  בודאי הלא  להרוס, לה� 

את למנוע  כדי  כו', ובצדק  כדי� הוא  שבנה

בי "ד. פסק שעפ"י שמתחלהואע"פההריסה 

מסירובו  בו יחזור כפיה בשעת מ "מ לדו�, סירב

מחמת מתיאש  ואינו ממונו, את  להציל  כדי

לבוא". סירב  שמתחלה 

בשעת"ה "נ מ "מ  מתחלה, שסירב  א�  בנ"ד ,

בזה ויפטר לדו� לבי"ד  לבוא  שיכול  הבי� כפיה

לגרש". שלפניו  ניסהמהומהאונס  לא  שבאמת 

טענה שו�  לו  שאי� שידע  משו�  הוא  כ�, לטעו� 

לגרש , יחייבוהו לבי"ד יבוא  א�  וג�  אשתו, נגד 

אפשרו  על  מרצונו כמוותר  הכפיהוהוי  דא"כ זו, ת

כדי�". הוא 2927682].[דאק.לגרש 

, �היה[כמוב לא  שבדבריו, הפירצה  לאו  דאי

אשת להתיר  כזאת : דהנשמע  עליה�, להשיב כדאי

ונמשל ". "משל  ע "י דיני ומלבד איש  דשאני מה 

כשהנתבע לנפשיה דינא  אינש עביד דשפיר ממונות,

איש, דאשת באיסורא  משא "כ  ומהני, בד"ת, מסרב 

הבעל . של סירובו  מכח מה "ת  ערוה  הותר חו! אי$

טעמי�: שני מכח כלל למשל דומה  הנידו� אי�  מזה ,

להפסיקחדא , בידו והיה  כפות , היה  לא ראוב� דהרי

ההריסה , למנוע בכדי לבי"ד ולרו� מסרבנותו ,

אנסי�, בידי כפות מונח היה הבעל הרי בנ "ד, משא "כ 

לד"ת. ליל$ שיכול יחשוב  ואי$

וסירב ,ועוד , לדי�  נתבע  ראוב� המשל: לפי דהרי

בנ "ד, הבעל מעול�,משא "כ  �לדי �הוזמ ולמרותלא

בזה האשה מיאנה  עכ"ז מרצונו , לדי�  עצמו שהמציא 

במכות . איימה תיכ� שדוקאוא "כ רק יחשוב  מדוע 

יועיל אז  מאנסי�, יד תחת בפועל נמצא  כשכבר עתה 

בבי"ד. עמה לדו�  שרוצה שיאמר ראיה ,והא מה

לפי  בי�  בפועל, כ�  עשה  כשאכ� דא� חזינ� דהרי

הועיל לא  ג"כ דינינו , בבית  העד דברי לפי ובי� דבריו,

מאומה . זאת כזה ,ופשוט ,לו  מצב ש� היה  דאילו

ולא ביושר , הוא  שבנה שמה  בעצמו  שידע שראוב� 

ששמעו� אלא  לד "ת, עצמו  המציא  שג�  אלא  עוד,

להרוס. אלמי אנשי ע� בא  רק בדבר, לאאז מיא� 

הליכה ע "י מאומה להעזר שיוכל דעתו על  עולה היה 

יכול. היה א�  לה"פאליס " תיכ� ר� היה רק לבי"ד ,

ה� סו�  פלס  דברי שכל קלותדבר, דופי דברי

ובדרכי  כהלכה , שלא בתורה  פני�  בגילוי  ובורות ,

ומגוחכות. כריסיות בסברות  להשתמש עקלקלות

איסורי�מה  כל  להתיר  יכולי� כזה  שבמהל$

בכל למיניה� הדת  עוקרי כל שעשו  כמו שבתורה ,

התביישוהפלאהדורות. שלא  אי$ מאוד, גדול

שיש מי שכל  מה  כזה , הבל דברי הכתב  על להעלות

בביטול� ומרגיש  מבי�  תורה , ריח קצת רק  
$בו�.

______________________

�
להקל � דאי*  הפוסקי! : גדולי כתבו ג "כ הישר, השכל  אדני על  כראוי שמוצקי! הג!  חזקות  "סברות " על  א,  והלא 

חז"ל: לשו* ע!  בכה"ג  והשתמשו איש , אשת  להתיר יסוד!  ÈÚ'על ," ‰˘ÚÓ ‰˘Ú� ÔÈÓ„Ó  Â�‡˘  ÌÂ˘Ó ÈÎ„" ikcxn

שס"ח ), רמז השולח, פ' qezd 'שו "ת (גיטי* ilra,(וקל"ג נ"ה , `f"e(סי ' g" xdn,( קכ"ו קצ "ז ),c"dz (סי' סי ' וכתבי! , (סי'o"xd(פסקי! 

שפ"ב ),y" aixע"ח ), רנ"ז ),u" ayz(סי ' סי ' וח"ג ג'. סי ' וח "ב  א '. סי ' ב'),n" dbd(ח "א אות  ה "א, פ"ח  `ixy(אישות   zdbd,פ "ד (גיטי* 

א '), הגהה  ז ', וא"א ),i"aסי' ד"ה  ב', אות  קכ"ח , סי ' pexa`(אה "ע  i"xdn,( ס"ו וח '.l" aixdn(סי ' ב', סי ' וח "ב , כ"ו . י "ג  ח ', ז ', סי ' (ח"א ,

ט"ז ), סי ' וח "ד, ק"י. סי ' ל"ח ),m"cyxdnוח "ג , סי' וע"ט ),l"yxdn(אה "ע, כ"ה, י "ג),y"yie(סי ' סי' ופ "ח , ל"ג . סי ' פ "ד , g"ez(גיטי*
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ותחבולותיו ,וסו� טשטושיו  כל לאחרי א� סו�,

את כליל המפריכי� הבולטי� הקושיות על יענה מה

חלומותיו : בעינ�דהרי כל ברירה , שבדר$ בכפיה  א�

הגט, על  ולא האחר  הדבר על תהיה  שהכפיה  עכ"פ

יבחר במיעוטה, הרע  בחירת  בבחינת שהבעל אלא 

גט. במת�  חסירהודבר מדעתו  הלא הזה , יסודי

לו : אמרו הבריוני� דהרי בלבוליו, כל אחרי א� בכא� 

תיקו. בד"ת , שיתדיי�  על ולא  הגט, על אותו שכופי�

נחשבתועוד , אינה  מדוע  גמורה , כפיה מכל דמ"ש

שרוצה לצעוק יכול  שהיה הטע� מ�  ברירה", כב "דר$

כלל , פסולה כפיה  דל"ש לפי"ז  ונמצא  לד"ת, ליל$

תשובה. שו� עליה   �שאי מה ניצחת, טענה  וזהו 

העצובומה  התמונה הוא  ביותר, שכואב

לשלב ויגיע  יתדרדר חשוב  מבי"ד ש"דיי� " שלפנינו ,

שכזה. חמורדבו שפל מעני�  שהמדובר בזמ� 

השכל נגד וידבר יהגה  עכ"ז  איש", "אשת  כהתרת

יי� . עברו  וחוכאאי	 ש כגבר ליצנות עשיית ל$

על היתירי�  לבנות מזה, גדולה  כולה מכה "ת וטלולא

הפוסקי� כל מדברי המנוגדי�  כריסיות ולא.סברות

דברי� לכתוב  עצמו  אצל לפעול  יוכל שת "ח יאומ�,

ה כאילו , מהמופרכי�  הבורות לדברי מתאימי� 

ה"רבנות". דייני בכתבי לראות א�לולא שרגילי�

הכוזבות רעיונות  מרעל ונלקה בסנורי� הוכה כבר

שכשרות תוה "ק : בגזירת הבועטי�  ה "רבנות", מכופרי

הבעל ". ב"רצו� תלוי  חגרי ויש הגט תורה ע "ז : לקונ� 

באו כי  ל$ עשי יחיד אבל בעפרי�, והתפלשי שק 

ה"י. לגזרי�, וקרעו$ פרעו$ קלעו$ צרי�

מ�ולסיומא , להשתמר  בכדי להדגיש  נחו�

דברי  ביטול  להוכיח שהארכנו  מה דכל  הטעות,

מ� הכפיה , להכשיר שמתאמ� במה פלס, של הבליו

דר$ על שנעשה כאילו להחשב יתכ� שאכתי הטע�

דז "א . בדר$הכל ברירה, דמלתא  לרווחא  רק הוא 

די� הבתי  כדברי האמת היה לו  א� דאפילו את"ל ,

אכ� אז  ברירה, בדר$  נעשית  היתה  הכפיה דא� בא"י:

בדר$ נעשית לא הרי  סו"ס דמ "מ  כשר , הגט היה 

להעניקוכיו	 ברירה . מועילי�  אינ� הבליו שדברי

הגט  לדבריה� דא� נמצינו א "כ  כלל, ברירה די�  לה 

לעיל אבל פסול . ביארנו כבר דמילתא , (סי 'לקושטא

מה ז'): מעמד דמלבד מחזיק אינו ה "ברירה " �דאופ

של ג� להלכה. בעלה  לכו� כלל היתר שו� ליכא 

ברירה , ע"ד לקמ�מורדת  [וראה  ותל "מ . נ "ד,עי "ש (סי '

על) עי"ש ].מד "ה  ודיחויי�, פלס של הבליו  מדברי עוד

"�� ����#:a"ryz fenz `i

הרבני�משיבי� אגודת דעת "בי"ד על"חוות

הנ"ל אשדוד הרבני בי"ד בקשת  אלול)פי כ"ב כ"ט, (סי '

ג� מרלב "ג : האפשר  חוות(לצר0 )"ובמידת  את

בזה "ל :דעת� ", לאח"כ , חדשי�  עשר  וכותבי� 

הגט"עברנו  בדבר  הנוגע בכל הנ"ל  תיק  על 

בקשת עפ "י דינינו בבית  נתקבל  ועדות  פטורי�,

כ"ב מיו�  מאיתנו, אשדוד האזורי הרבני ביה "ד 

תשע "א , מכתבאלול  לשו� מעתיק שרלב"ג [לאחר 

כנ "ל אליו בבקשת�  הרבני כ"ט)בי"ד המלי�:(סי ' מ� 

הוא בנידו� ", "החלטה  המלי� : עד - פונה " "ביה"ד

בזה "ל]: פי ממשי$ שעל היא : דעתינו וחוות 

תשע "א תשרי ה' מיו�  די� הואהפסק [כא�

כנ "ל  אשדוד הרבני מבי"ד הפס "ד ט"ז )מעתיק רק(סי'

בזה "ל ...]: וממשי$ המיעוט", "לדעת  המלי� : עד

של"ולכ�  די�  הפסק  שעפ "י  דעתינו: חוות 

כדי�,[הרבני]ביה"ד נעשה הגט  הנ "ל , אשדוד

החלטה יוציא  אשדוד הרבני הדי� שבית  וכמוב�

תמוז  י"א היו� , החתו�  על  באנו זה ועל בנידו�.

ברוקלי� . פק"ק  לפ "ק  נאו�[נחת�]:תשע "ב

רלב "ג  נאו�אריה  קראוסאב "ד. דיי�.חיי� 

לעבאוויטשנאו� �נאו�אלימל גבריאלדיי� .

נאו� שטער� וולמרק דיי� . גומפל דיי�.מרדכי 

______________________

ג'), סי ' ח"ד, סקנ "ה),n"g(מהרח "ש י "ז, ipeyxibd(סי ' zcear,(וק"ו פ"ו , xi`i(סי ' zeg,(ל"א iav(סי ' mkg,(קל"ד (ח"ג,i"eay(סי '

קט"ז , ק"י, u"ariסי ' zli`y,(קי "ב סי' וח"ב, ל'. סי' sqei(ח "א, oexkf,(' י סי  ונ "ו ),i"acep (אה "ע, ג ', סי' אה "ע , ח "א,g"c(קמא (אה"ע

צ "ה ), סי' וח"ב , וצ"ז. ס "ו , ס"ט ),q"zgסי' סי ' וליקוטי! ר"ג, סי ' והשמטות  וקע "ה. ע"ז , ע "ה , סי' וח"ב , ופ"ו. פ "ה פ"ב , ע"ו, סי ' ח"א , (אה "ע

 n"ey,( קמ "ג סי' ח"ג, כ"ג ),`f"pa(קמא  אות  קל"ה , סי ' sqei (אה"ע , zkxa,(' צ סי ' כ"ו ),m"yxdn (אה "ע, סי' וח"ד, שי "ג. סי' (ח"ג,

xfrig`,(וכ"ז ב ', סי ' אה"ע  כ"ח )i" gpne(ח "א, סי' וח "ח , ב'. אות  קי"ב, סי ' וח "ה , ב '. אות  צ"ב, סי' וח "ב, וקכ"ב. מ "ח . סי' עי"ש .(ח "א ,

כלל . בה  להתטפל  שכדאי אוריי*, בר  שו!  דעת על מעול! עלתה  לא זה , שמעי* ומוגחכות כריסיות  "סברות " על אבל 
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הגט .נ"ב : מעשה על  העדיות גביית רצ "פ 

בתיק, לעיל[חסר עדיות" ה "גביית  העתקנו  כבר אבל 

ול"א ), ל', של (סי' לשונו מ"ח),דלקמ� שאנ� מתו$ (סי'

עי"ש ]. רלב"ג, בי"ד של עדות " מה "גביית שהעתיקה 

.[2927682 [דאק.

 �מיד :המתבונ יבחי�  "אגודת בדבריה�, שבי"ד

עצמ�מרלב "ג הרבני� " מדעת כלו� " אומרי�  �"אי

הגט, כשרות החלטת  �חזורבעני מעתיקי� רק  ה�

של מלשונות� ציטוטי� אשדוד .ושוב הרבני בי "ד

גדול:ואח "כ  בקול  מצהירי� עצמ�ה� דברי  "שלפי 

הרוב : דעת  ע"פ כלומר אשדוד... הרבני בי"ד של

לא שזה  א� על גמור, "מורד"  �די לו  יש  שהבעל

כשר..., דהגט יוצא : לפי"ז.. כלל.., ומוסיפי� נתברר

בידיה�".להדגיש: מונח הסופי ש "ההחלטה 

 �להשלי$ורואי רוצה  מה� שכ"א אי$ בעליל ,

שו� דאי�  שהבינו משו� השני, על  האחריות  את

הניח לא  [ורלב "ג  קלות�, למרות הגט להכשיר  מבוא 

הבזויה ]. עבודה  לה� לשמש לרצונ�  להסתח� עצמו

למעשהדממנ"פ : שהחליטו  הרבני הבי"ד פסק ע "פ 

מורד  שהבעל נתברר שלא דכיו�  המיעוט ": "דעת ע "פ 

ברירה ,ע"כ ע"ד הכפיה  לעשות לאצרי!  זה  הרי 

הכפיה ונמצינו ,נתקיימה. שעשו אופ�  היודעל לא 

בי "ד, רשאי�שלוחי היו  א� א� פסול  הכפיה וא "כ 

וכנ "ל  ואלו)לכופו ד"ה ל"ב , מאסר וקונ '(סי ' סי 'כפיית

ו') אות  ו', ענ�  בי"ד[מוצג ב', 5029)בפנקס ].(רישו� :

הבעלואילו להחליט  אפשר  שאכ� הרוב": "דעת

כ� ...כ"מורד" שנתברר  מבלי שלאהרי א� [מלבד

ל$ דאי�  לכל, מוב� ג�] וכנ"ל, ע "ז  בי"ד שלוחי היו 

להתיר שיכולי�  להלכה ": "לסבור מזה: גדול  ליצנות

מהלכתא , כליל  המופר$ כזה  החלטה ע"י איש" "אשת 

כ "מוטעת", לא  [א� כלל כלשהו "הוראה " בגדר ואינה

ההלכה )וכנ"ל מבט ט "ז, כ�וא "כ ].(סי ' היה  לו א� א�

הגט  להכשיר מועיל  היה לא ג"כ הבי"ד, "כל" דעת

רלב"ג בי"ד התחכמו  וע "כ  כזו , "דיעה" סמ$  על

ההח אחריות את  בחזרה  עליה�...להשלי$ לטה 

מבי "ד בקיצור, דעת" "חוות �כא  �אי למעשה

כלל, הגט  להכשיר לקמ�רלב "ג: מאוד מובלט  וזה

ומ"ה ): ל "ד, להנשא ,(סי' התירוה לא  הרבני שבי"ד ממה

מאוד... היטב זה  "רמז " הבינו  ה� שבא[עדכי

דת",שאנ� הפוקר  ל"עוקר לה� לשמש  עצמו והתנדב

"מורד"בפטפוטו: שהבעל החליטו : ש "הרוב"  �דכיו

ה "שקר" למרות ההלכה  כ! ,�כ שנתברר מבלי א� 

שהמציאותשבדבר, בפס "ד לגזור שבכוח� וכאילו

הגט..ישתנה ... מכשיר שזה  מ"ח )כדלהל�וכאילו ].(סי '

"�� ����#:a"ryz lel` ak

בקשה"מכניסה האשה  הרבני "כתב  לבי "ד

בזה "ל : אשדוד,

החשובי�."לכבוד מבקשתהדייני� אני 

שלי, הגט  של  האישורי�  ע�  קורה מה לדעת

עכשיו  נתקעת אני ביטוחבמיוחד  של המזונות ע�

(או לאומי , גירושי� על אישור  מבקשי�  ה� 

פרודה ,עגינות), של  האישור את  מאשרי�  ואינ� 

להזדרז  אפשר  א�  בקשה , של  לשו� בכל  אבקש

חיימובי� ".[נחת� ]:בנידו�. 2614859].רחל  [דאק.
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כתשובהמוציא "החלטה", אשדוד הרבני בי"ד

[הנ"ל  האשה  בקשת  ל"ד)],על  בזה "ל :(סי'

המצוי "לאחר ובחומר האשה  בבקשת העיו�

ביה "ד": מחליט בתיק ,

מעמדה"עד האשה, במעמד  סופי  לבירור

לכל היא וזכאית  עגונה, כאשה  כיו�  האשה  של

מבעלה . עגונה לאשה המגיעות [נחת�]:הזכיות 

צדוק מיכאל הרב  כה� . יקיתואל  הרב]י [הרב  .

רלב"ג". 2614859].מרדכי [דאק.

כ "הנחו� ביו�  עמדו  שכבר דלמרות  להדגיש ,

לאחר תמימה  משנה  יותר שהוא  תשע"ב, אלול

תשע"א ]. אב  [כ"ב ה "כפיה " למרותוג� בציעת

לאחר חדשי� מעשר יותר אז  עמדו  שכבר  העובדא :

רלב"ג מבי"ד הכפיה  מהל$ אופ� על עדות " ה "גביית

ל '),הנ "ל  ה "חוות(סי ' הוצאת מעת  מחדשיי� יותר וג�

ל"ג).הנ "למרלב "גדעת" מתארי�עכ "ז (סי '  �עדיי

כ "עגונה ", מלתארה אותה  עצמ� כ "גרושה "..וחדלו 

תוצאהוברור , מביתמה "ערעור"דזהו  שיצא 

וכנ"ל הגט של  המוחלטת  פסלנותה  על  (סי 'דינינו 

וכנ "לכ"ז), מרלב "ג  הכשירו" "אי זה, ל"ג).ולעומת  (סי'

אישורדי	  לתת אשדוד הרבני בי"ד יכלו  שלא  גרמא ,
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ישנ� שאמנ� היטב , הבינו  כי הגט, של כשרותה  על

זה. גט ע�  גדולות בעיות הפוקרעד כא�  שאנ�שבא 

כדי  תו$ ובלע , דופי בדברי ההיתר את לה� והחליק

המטפח האמיתי ה "מציאות " מ� מוחלטת התעלמות 

וכדלקמ�  פניה�, מ"ח ).על  גדול וזהו (סי ' לימוד

ה"היתר" השתלשלות �באופ התבוננות המעורר

שלב... אחר שלב  שנתהוו  אי!  העלוב

"�� ����#:b"ryz  oeyg ak

[רביעי]מוציאי�  "הזמנה" אשדוד  הרבני בי"ד

בהנושא: ה "כתובת"גירושי� "להבעל , על  [עדיי� 

ד  המוזר : דואר" הצליחוUSA..,למשלוח שכבר למרות

לפנ"ז  משנה  תשע"א )יותר אב אותו(כ "ב למצוא

ה "כפיה ". ביצוע  לצור$  הפרטי כנראה בדירתו

נעל� ושוב  השכחה", "מלא$ פתאו� עליה� ששלטה

שלו ...]. האדרעסע  טבתהדיו	 מה� י"ד ליו� נקבע 

2767755].תשע "ג . [דאק.

רק"הזמנה "הנה , אחר, הסבר  שו� לה אי�  זו 

לאור הבעל , על "טעראר" עשיית  לש� שהוציאוה 

וכנ "ל מאוד ומוסב$  מעורפל הגט כשרות כי ראות�

ל"ה). - ל"ג  ממנועל (סי ' לסחוט שרצו  כנראה כ� ,

ביד�... עלתה  שלא  מה  הגט , כשרות  על הודאה

 �ירושלי�וכא הרבני בי"ד מחתא  בחדא התחילו

על  "טעראר" הטלת ע� ג� ביו�, האדמו"רבו

האשה !.שליט"א ,מלעלוב צד ובקשת וזאת בעידוד

הבקי  הבעל של  דכרבו שפחדו המוב�, הטע�  מ�

להכחיש ביכלתו  הרי העני� , בהשתלשלות היטב 

הבעל את ב "גזירת�" שייצרו  מה  ולבטל, להפרי$

שריד. ממנה  תשאר שלא  עד  רצוכעל כ "מורד ",  �

כדי  השפלות , מיני  בכל  ולהכניעו  רוחו את לשבור

זה הועיל  לא שלמעשה  [מה  כ� , לעשות ירהיב  שלא

בפירוש וכתב  שהעיד וכמו כלו� , לבסו� לה�

כדלקמ�  דבריה�  ונ "ז )להכחיש  נ"א, והוציאו ].(סי '

מלעלוב"הזמנה "ג� האדמו"ר ש� על [ראשונה]

י"ד  ביו�  אצל�  לדו�  שיבא  "אדרעסע "], שו� [מבלי

תשע "ג . 2767787].טבת  [דאק.
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ירושלי�מוציאי�  הרבני בזה "ל :"החלטה "בי"ד

 �העגונה"לצור האשה של  מעמדה  בירור 

וכנ"ל כ "עגונה" עדיי�  אותה  מתארי� ה�  כא�  (סי '[ג�

יש]ל"ה ) כי ביה"ד  מחליט חיימובי�, רחל  הגב'

צבי  דוד הגאו� הרב של  עדותו בשמיעת �צור

שליט "א . אתולכ�בידרמ�  לזמ� ביה "ד, מחליט

עדות , למת�  שליט "א  בידרמ� צבי  דוד  הגאו� הרב 

בידרמ�  צבי דוד  הגאו� הרב  כי התברר  לביה"ד 

טבת י"ז  �בתארי באר�  להיות  מתעתד שליט "א 

תשע "ג".

בידרמ� "על צבי דוד  הרב  מתבקש  כ�,

הרבני  ביה "ד  למזכירות  להודיע שליט "א ,

באיזו  ההזמנה , מקבלת יו� 30  �תו בירושלי� 

טבת י"ז  �בתארי בביה"ד  להופיע  לו נוח  שעה 

העדות . מת�  �לצור תתקבלבמידהתשע"ג  ולא

יקבע הנ"ל , זמ�  �תו בביה"ד הנ "ל  ההודעה 

�לצור להתייצב הרב על שבו השעה את  ביה "ד 

עדות כה�,[נחת� ]:.��$מת�  יקיתואל הרב

2771002].אב"ד ". [דאק.

שולחי�בו  ה� ש�"הזמנה "ביו� על  [שניה]

שהזמנה לו ומודיעי�  אדרעסע ], מבלי [ג "כ  האדמו"ר

תשע "ג  טבת י"ד יו� על  תשע"ג )הראשונה חשו�  (מכ"ב 

תשע"ג. טבת י"ז  יו� על נקבע  החדש והזמ�  בוטלה ,

.[2771053 [דאק.

מוציאי�ובו  ה� על"הזמנה "ביו� ג� [חמישית]

דואר": "כתובת  על עוד$ הבעל, ה�USA,ש� [עדיי� 

לה� ידוע  שאי�  כאילו  ת�, פני בהעמדת ממהשיכי� 

ליל$ היכ� היטב שידעו  למרות שלו , אדרעסע את

תשע"ג טבת י "ז  ביו�  לדיו�  יבא שג"כ להכותו ..],

.[2771049 [דאק.

______________________

�וכמבואר�� אצל! , דוקא  להעיד  שיבא עד, להכריח  בכוח!  אי*  ההלכה רפ"ז ),h"ianaע"פ סי ' minya(ח"א , ixde,ח "א)

ק"ד), כדלקמ*סי' אח "כ שעשה  וכמו דינינו, בבית  להעיד  הסכי! האדמו"ר נ "א ),והלא  כגברי (סי' ש "הרבנות " אלא

וכדלהל*]. בפניה! , דוקא להתייצב  שמחויב  כאילו "טעראר ", עליו להטיל  המשיכו הזרוע, בכח  העובדי!  מובהקי!  אלמי!
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לעלוב שלחו  וארצה"ב )מוסדות מכתב(אר"י

ששלחו הזמנה את שיבטלו  ירושלי� , הרבני לבי"ד

אינו וג�  עדות, שו� יודע  שאינו בהיות להאדמו "ר,

לעול�. גט על  2804216].ממלי� [דאק.
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מכתבמשיבי�  על  ירושלי� הרבני  בי"ד

הנ "ל לעלוב  ל"ח),:מוסדות  אינו(סי' שמכתב� דכיו�

בבי"ד, להופיע  עד חייב דלהלכה  משו�  וג� חתו�,

לעיל ל"ב )[ראה  עלעל ].(הערה מוותרי� אינ� כ� 

חתו�: מלעלוב . האדמו"ר כה�.הזמנת  יקותיאל  הרב

.[2835951 [דאק.
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מלעלוב בהיות  שוההשהאדמו"ר  היה  שליט"א 

בא "י, להכניסאז האשה  בקשה"הרהיבה "כתב 

ירושלי�: הרבני בי"ד  עיכובלהנהלת "צו  שיוציאו 

מלעלוב , האדמור  על האר�"  �מ ע "י יציאה  נחת�

חיימובי�, שור�.והעו "ד:רחל 2927118].אליהו  [דאק.

ירושלי�:"פרוטוקול"נרש�  הרבני  מבי"ד

הרבבנוכחות  .�כה יקותיאל הרב  רבינובי�. י' ח' הרב 

"צו להוצאת האשה  בקשת שנתקבל רלב "ג: מרדכי

הבאה" ל "צו  בנוס� מלעלוב , האדמו"ר  על עיכוב"

ולהביאו[שמשמעותה : שוטרי�  ע"י בפועל  "מעצר"

להרבנות .. ].בכח

בזה "ל :וש� "בקשה " ג� נמצא 

להגיש"בא מבקשי�  אנחנו " האשה  כח

בתיק  חדשי�  מבית[והיינו ]:מסמכי�  �מסמ

האשה את  שמתיר  קרלי� , נסי�  הרב  של דינו

בתיק )". הרבה "היתר"[זהו(סרוק של  המגוח$ 

ל"ב),הנ"ל פלס 2927700].עי"ש ...].(סי' [דאק.

בזה "ל :"החלטה "ביו�ובו ירושלי�  הרבני מבי "ד

הבעל ,"לאחר ובהעדר האשה , ב "כ  שמיעת 

בידרמ�  צבי דוד הרב  כדי� , שהוזמ� שהעד ולאחר 

היו� . לדיו�  הופיע בבקשהולאחרלא  עיו�

עיכוב צו למת� היו� האשה  ב "כ  ע"י  שהוגשה 

העד . נגד כדלהל�":מחליטיציאה  ביה"ד 

הצדדי� :"א ', את  לזמ� ביה "ד מזכירות  על 

לדיו�  הנ "ל , העד  את וכ� הבעל, ואת וב"כ, האשה

תשע "ג". טבת כ "ז  �בתארי

יציאתו""ב ', את  לעכב  ב"צו  מורה  ביה "ד

בתיק המצוי החומר  לאור  זאת  הנ"ל, העד של

עדותו  בשמיעת עליונה  חשיבות  ישנה  כי  המלמד 

האשה". של  מעמדה ברור   �לצור העד  של 

ב "צו "ג', הנ"ל, העד  את  לזמ� המזכירות על 

ש "ח . 20,000 �בס בערבות" בשחרור הבאה

כה�.[נחת� ]: יקותיאל  2927123].הרב [דאק.

האר� "יוצא �מ יציאה עיכוב הרבני "צו מבי"ד

על  מלעלוב ירושלי�, בזה "ל :האדמור 

הגבולות ."אל : בקורת הננורשות
הרבני  הדי� בית  להלטת  בהתא�  כי  להודיעכ� ,

של יציאתו את לעכב מצווי�  הנכ�  בירושלי� ..,

דוד בידרמ�, להל� : ניתני�  זהותו שפרטי  האד�

כ"ז  �לתארי עד  הצו  תוק� נפתלי, שלמה צבי

תשע"ד . "[חתו�]:בטבת  כה� יקותיאל  הרב

2927246].אב"ד ". [דאק.

הבאה"יוצא  צו  / מעצר  הרבני "פקודת מבי"ד

על  מלעלוב ירושלי�, בזה "ל :האדמור 

זה"נית�  די� בית לפני  ולהביא לעצור  צו  בזה 

נפתלי . שלמה צבי דוד בידרמ�, זהצו את :

בכל לבצעו ומותר  ישראל , משטרת  ע"י יבוצע 

עת ... ובכל  הדי� ולהביא מקו�  לבית הנעצר 

בערבות בשחרור 10:00 בשעה  09/01/13 ביו� 

ש "ח . 20,000 "[נחת�]:של כה� יקותיאל הרב

2927192].אב "ד". [דאק.

וחותמי� ביו�בו הרבני "בקשה"כותבי� לבי "ד

בש� לעלוב:ירושלי�, ימסורמוסדות שהאדמו"ר 

הטלפו�  על הדייני� לאחד עדותו 2938824].את  [דאק .
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הנ"ללאור לעלוב  מוסדות מ')מכתב  מחליט (סי'

את  להסיר  כה�: הבאה"הרב  ו"צו  המצער" "פקודת

האדמו"ר, רגילה :על ל "הזמנה " אותה  ומחליפי� 

טבת . כ"ז ביו� בבי"ד 2939480].להופיע  [דאק.
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קאפ�הרב כותב   �הרבני שמעו בי"ד למזכיר

:�ביטו ברירהמשה  בלית  שמסכימי� שהג�

פגיעה שזהו  ידע  עכ"ז  בבי"ד, יופיע  שהאדמור

לבי"ד. אישית בואו על שיוותרו  ומבקש בכבודו ,

.[2946811 [דאק.
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בזה "ל :"החלטה "יוצא ירושלי� , הרבני מבי"ד

מתו�"לפנינו  כעולה  קשה , עגינות  תיק

עדות להשיג קשה  כעת ולפיה� שבתיק , החומר 

יארק בניו  שהתבצעו הגירושי� אופ� לבירור 

לאחר[זהו ארה"ב". דא� מה� , מפורשת "הודאה"

הנ "ל הכפיה מהל$ אופ�  על מרלב "ג  עדות" ה "גביית

ל'), כנ "ל(סי' שלה�  דעת " ה"חוות הוצאת  לאחר וג�

ל"ג). שעכ "ז(סי' להדיא :  �כא החומרכותבי� �"מתו

לבירור עדות  להשיג  קשה כעת ולפיה� שבתיק ,

ארה "ב", יארק  בניו שהתבצעו  הגירושי� אופ�

ברירה". ב "דר$ נעשית לא  הכפיה ואילו דהרי

מי  "מורד" הוא  שהבעל הרוב ": "דעת על לסמו$

וכנ "ל שבדבר הביטול הבינו  הרי לכופו, (ש�),.שמותר

בהפרשה הבקי האדמו "ר מהכחשת ייראו  ובפרט

ל"ו),וכנ"ל  וממשיכי�]:(סי'

שהוא"ולהתרשמות  עד, קיי� הדי� בית 

התייחסות ואופ�  לחסידיו, היאאדמו"ר ו

מענייני  שמתרחק בדרכו ג�  הכרוכה  בעייתית

תיקולפיכ� ,העול� . של  החריגות  בנסיבות

מלאה עדות  לקבל  האפשרות  את  למצות  וכדי זה,

ארה"ב. מלעלוב  האדמו "ר לי נראהשל 

גרוסמ�  דוד יצחק  הרה "ג כבוד  להצעת  להיעתר 

ומוכ�  מקרוב , האדמו"ר  את המכיר  שליט "א ,

סייע שהוא כפי הבירור,  �בהלי מאוד  לסייע

לגביית ישיבה לקיי�  ובהצעתו אחרות , בעגונות 

האדמו"ר. של בביתו  ה "גבייתהעדות  [ונקבע

נחת�]: ה'תשע"ג. שבט ה ' ליו� הרבעדות"

אב"ד ". " כה�  2977087].יקותיאל  [דאק.
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בזה "ל :"החלטה "יוצא ירושלי� הרבני מבי"ד

העד:"לאחר  דברי  צבי שמיעת  דוד  הרב

עיכוב"מחליטבידרמ�". "צו את  לבטל ביה "ד 

תיק לפתוח  יש  �כ ולש�  נגדו, שהוצא היציאה "

וזאת ביה "ד , ביוזמת יציאה " עיכוב ל "ביטול 

עגונה . בתיק  ועסקינ�  הרב[נחת�]:מאחר 

אב"ד ". " כה�  3001729].יקותיאל  [דאק.

 �אתרואי מלהודות שממאני� אי$ בעליל,

יוצא: האדמו "ר  דברי שלפי בכתב : שהבעל האמת

כלל.. "מורד" "בתוזהו אינו  של למהל$ בהתא�

שלא להשתמר  דרכ�: אור$  בכל שנקטו מה היענה"

כראיה לשמש  שיכולה מה דבר שו� בהתיק , ישאר

הגט... פסלנות בדברי כדי על לכתוב יוכלו  שאח"כ 

המצוי  החומר ד"לפי שלה� : הדת  בהריסת הבליה�

לקמ�  [ראה  כשר. הגט  ושמענו )בתיק" סוד "ה  מ"ח , ].(סי '
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בקשה "האשההכניסה  הרבני "כתב  לבי"ד

בזה "ל : אשדוד,

א�"לכבוד אבקש  החשובי� : הרבני� 

פעיל , עדיי� שלי שהתיק  לי  לאשר תוכלו 

לגירושי�". ההליכי� רחל[נחת�]:ומתבצעי� 

3236032].חיימובי� ". [דאק.

יוצא כתשובה  הנ"ל , בקשה "החלטה"על 

בזה "ל : אשדוד הרבני  מבי"ד

בית"לאחר מאשר האשה, בבקשת  עיו�

מבעלה . גירושי� בהליכי מצויה  האשה  כי הדי� :

צדוק[נחת�]: מיכאל דיי�".]י [הרב  "

.[3237676 [דאק.

הבולט:יש  ה"מציאות" על שאזלהדגיש דלמרות

הכפיה  לאחר שנתיי� כמעט  היה  תש"ע),כבר אב (כ "ב

לאחר משנה עדות"ויותר רלב"גה "גביית (סי 'מבי "ד

ול"א), לאחרל', שנה  מחצי דעת"ויותר מבי"ד "החוות

ל"ג ),הנ"ל לתיק(סי ' שהכניסו מעת חדשי� מד ' ויותר 

פלסאת של ומ').כנ"להתירו  ל "ב, לאחרובנוס� :(סי '

מהאדמו "ר עדות" "קבלת  מעת  חדשי�, שלשה 

וכנ "ל  שליט"א מ"ג ).מלעלוב  לאועכ "ז (סי ' �עדיי

�שאי היטב: הבינו כי  הגט, כשרות הרבני בי"ד אשרו

הגט. להכשיר מקו� "שאנ�"עד שו� הפוקר  שבא 

הגדול: ה "חידוש " לה� המציא  השאנני� " וב "לעג
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א� "מורד", שהוא הבעל על לגזור שביכולת�

,�כ אינו  מ "ח),וכדלקמ� כשבאמת  עי"ש.(סי '
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האשה הכניס של  בקשה "עו"ד  לבי"ד "מכתב

בזה "ל : ירושלי� , הרבני

בש�"הנידו� : , �הלי מצב  לעדכ� בקשה 

מתכבד הנני תחי '. חיימובי�  רחל  הגב ' מרשתי

כדלהל�: הנכבד הדי� לבתי לפנות

גביית"1. מאז  חודשי�  כמה  עברו  כבר

שליט "א . בידרמ�  דוד  הרב  אצל העדות 

בתיק"2. התקד�  מה  לדעת  מבקשת מרשתי 

ביה"ד כי מכבר, זה למרשתי  ידוע  כאשר מאז,

מעגנותה . אותה  להתיר  מאמ�  כל  �חוס לא 

כאלמנות"3. היושבת  מרשתי של סבלה 

במילי� . להכביר �צור ואי� לכת "ר , ידוע חיות

כמבוקש"4. להיעתר  הצדק  ומ� הדי�  מ�

עו"ד".[נחת�]:כאמור . שור�, אליהו

.[3297732 דאק.

כנ"ליש  עוה "פ  מ"ה)להדגיש ה"מציאות"(סי ' על

לאחרהבולט : שנתיי� כמעט אז היה  שכבר דלמרות

תש"ע ),הכפיה אב לאחר(כ"ב משנה ה "גביית ויותר

רלב"געדות" ול"א),מבי"ד ל', שנה(סי ' מחצי ויותר

דעת"לאחר הנ"ל "החוות ל"ג),מבי"ד מד'(סי ' ויותר 

את לתיק  שהכניסו מעת פלס חדשי� של התירו 

ומ'),כנ"ל ל"ב, מעת(סי' חדשי�, משלשה ויותר 

עדות" וכנ "לה"קבלת שליט"א  מלעלוב מהאדמו "ר 

מ"ג ). כשרות ועכ "ז (סי ' הרבני  בי"ד אשרו לא  �עדיי

הגט להכשיר מקו� שו� �שאי היטב: הבינו  כי הגט,

מ"ה).וכנ"ל וב"לעגעד (סי ' "�"שאנ הפוקר שבא

לגזור שביכולת� ה "חידוש ": לה� המציא השאנני�"

,�כ אינו כשבאמת א� "מורד", שהוא  הבעל על

מ "ח),וכדלקמ�  גדול.(סי ' לימוד וזהו

"�� ����#:b"ryz  oeiq  hk

בזה "ל :"פרוטוקול"יוצא כה� , מהרב בכת"י 

שקיימתי "החלטה": התייעצות לאחר 

רבי  הרה "ג  הרבניי�, הדי� בתי מנהל  ע�  זמ�  לפני

דיכובסקי האב"דהודיענישליט "א.שלמה

רבי שאנ�הרה"ג שלמה  קיי�שליט "א,חיי�  כי 

בעני�. מקי� הלכתי כי והגיעבירור למסקנא:

יעקב מבעלה  חיימובי� רחל  לגב ' שנית� הגט 

את להתיר  ויש  כדי� , נעשה  חיימובי� , אשר 

מכה�. לבר  כדמו"י אחד  לכל  להנשא  האשה

לטיפולו וביה"ד הטיפול  את להעביר  מחליט :

הנ"ל . שאנ� הרה "ג  כה� [נחת�]:של יקותיאל 

3404852].[דאק.אב"ד ".

מישהוסו�  שנמצא המאוחל, ליו� הגיעו סו�

לשמש עצמו שהתנדב  כ!: כדי עד התדרדר שכבר

דת". ו "עוקר "�ביבי כה "גור� להפקירהמוכ	 לה�

שקריי� ", מציאותי� "אישור סמ! על איש " "אשת

"נימוקי  בצירו� הפוסקי�", לשונות "זיו� יסוד ועל

וטשטושי� ". ליצנות ש "דעת ובעיקר :בורות �דכיו

�אי שוב  "מורד", הוא  שהבעל הבי"ד: של הרוב "

לא .., או  , �כ האמת א�  כלל, מ"ח )וכדלהל� נפק"מ .(סי'

"�� ����#:b"ryz  fenz `

על כותב  "הכשר" שאננ'י� "]: [ב"לעג   �שאנ הרב 

הכותרת תחת בנ"ד, גט " בזה "ל :ה"כפיית

בדר�"כפו לכפות פס "ד  ע"פ  גט  לתת בעל

נעשתה הכפיה  הא�  נתברר לא  אול� הברירה,

בי"ד". הוראת כפי 

מיד [יש  עצמו  על  מכריז  זה  שהפכפכ�  לציי� ,

בא הוא  מתחלה דהרי מובהק , "נוכל " שהוא  בתחילה 

לשו�. ובחקלקות בעלילה  כותב :דמדוע עלינו 

בי"ד", הוראת כפי נעשתה  הכפיה  הא�  נתברר  ש "לא

שאכ�  בזמ� , בדר!בו שלא  נעשתה שהכפיה  "נתברר "

בי"ד. להוראת "בניגוד" עצמודהלא ברירה , הוא

הנ"ל מרלב "ג  עדות " ה "גביית  ול"א),העתיק ל', (סי '

מ "דר$ כלשהו רמז ש� נמצא  דלא  בחוש: ורואי� 

ההפכפכ�  [ואפילו מודה:פלסברירה ". שהכפיהג "כ 

ברירה, בדר! שלא  ע"ד )וכנ"ל נעשתה  ד "ה ל"ב, ].(סי'

נחושה אמנ� , במצח לקמ�  שכותב מה  (ד "הלפי

הגס :ביה "ד) ברירה ,השקר  בדר! נעשתה  כברשהגט

הכל. אחד שכ "נוכל "מוב� צעד צועד  הוא מובהק,

הקורא , במוח "שקריו" את להכניס  ונזהר אחד, בפע�

כולה יגלה  דא� חלקי�, וחלקי� מעט מעט  רק 
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וידח�. בה� ירגיש הרי אחת, הואדמקוד� בפע�

כאילו ב"ספק": רק  הקורא  של במוחו "שלא"נוטע"

ברירה", ע"ד נעשה  הכפיה  א�  זמ�נתברר ולאחר

הגס: ה"שקר " לכתוב  מרהיב  כבר הכפיההוא  שעשו

ברירה , וממשי$]:ע"ד מובהק.... "שקר� " גינוני בו ויש 

מאשדוד ,"פנו  עגונה אשה  של בעניינה  אלי

הברית לארצות וברח  לאנחות, אותה עזב  שבעלה 

לבדה אותה  השאיר  שני� , מחמש  למעלה לפני

קטני� . ילדי�  שלושה  קשרלאע�  ליצור רוצה

עימה ללכת מסרב משל�איתה, אינו תורה , לדי�

האישות". ענייני מכל מורד  מזונות ,

עד הנה , והגיע דברינו כל על עבר שכבר הקורא

.�של יודע כא אחת אות א� נמצא דלא  היטב :

העובדא". ב "תיאור דבריו  בכל "אמת"

לשנו:ונבוא  סדר  על אינה[א ]:בקיצור היא 

בעלה ", ואת עצמה  את "מעגנת היא  אדרבה  "עגונה",

ב').וכדלקמ� רק[ב ]:(אות  אותה ", עזב "לא בעלה

אותו ", עזבה  "היא  א ')וכנ"ללהיפ!: (סי 'ולקמ�(סי'

רק[ג ]:נ"ז ). לאמעריקע, ממנה  "ברח " לא הוא

על  מש� לנוס בהכריחו אותו "גירשה " היא  להיפ!:

למסרו ", עליו ש "איימה  ב')וכנ"לידי (סי 'ולקמ�(סי '

ונ"ז). אחר[ד ]:נ "א, תיכ� קשר" עמה "ייצר �אכ הוא

נמצא, שהוא  �היכ בדיוק  היטב  וידעה , �לכא בואו

ב')וכנ "ל  ס"ב ),.ולקמ� (סי ' "מסרב[ה ]:(סי ' אינו  הוא

"הזמנה" א� קיבל שלא למרות אדרבה כלל, לד"ת"

עמה  �לדו ידינו " "על  עצמו את המציא לד"ת, אחת

כדי  תו! בדבר " מיאנה  "היא  אדרבה  עצמו ,  �מרצו

ב "מכות", מיד עליו" וד')וכנ "ל "לאיי� ג', ולקמ�(סי'

נ "ט). היא[ו ]:(סי ' אדרבה כלל, עליה  "מרד" לא  הוא

שבא טר�  שבועות כמה הדירה  בעזבה עליו, "מרדה "

,�א')וכנ"ל לכא נ "ז).ולקמ� (סי' (סי '

בזבוזאי  ועל  הטירחה על שחבל  באמת  לזאת,

דבריו , בהפרכת והזמ� מ "נידו�הנייר מדבר הוא דהרי

לנ "ד. שייכות שו�  לה �שאי מה לגמרי", דהריאחר

ש�  "ד� " ו "סרב�"הוא "�ו "מעג מהמ "מורד" גמור ,

דנ� . בבעל ליכא  הללו  מתיאורי� אחד כ� ,על שא�

שיח : כל טר� בקיצור  מיד תיאורנאמר  דלפי 

הרי  עליה , �ד שהוא מה מה"עובדא" ה "מציאותי�"

הכפיה  להכשיר שיש  לדבריו: מסכימי� [ראהאנו

ל"ג ) מזהאבל ].(הערה השונה לנ "ד, מזה  שייטא  מאי

דבנ "ד באופ� הקצה , אל  הקצה  מ� "חיוב"לגמרי א�

הבעל, על ליכא  היולגרש א� דא� פשוט וממילא 

בדיעבד. א� פסולה היתה ברירה ", ב"דר$ אותו  כופי� 

לעילוהרי  אמורה  מילתינו מבט כבר  ט"ז , (סי '

ו'): אות  הבנוי הלכה ד"פסק " הפוסקי�: הסכמת  דלפי

[דא� כלל, "הוראה " בגדר אינה  מזוי�, "מציאות" על

על ד� אינו דהלא  לתוארה], א "א מוטעת" כ"הוראה 

כלל. דברי אבל נ "ד הרבה בדבריו שיש בהיות  עכ"ז,

שעלול כהלכה, שלא  בתורה פני� וגילוי בורות

אחרי�. לנידוני�  מכשול  מזה כ� ,אשרלצאת על

דבריו. דיחוי להוכיח  החלטנו  מכשול, להסיר בכדי

מעתיק והנה , שהוא  די�"לאחר שלה"פסקי 

הנ"ל אשדוד הרבני י "ט),בי"ד ט"ז, די�"וג�(סי' ה"פסק 

הנ "ל  אשדוד והטוב  הישר ו')מבי"ד די�",(סי' וה "פסק

הנ"ל ברק בני  קרלי� ז '),מבי"ד שלפס"ד (סי' [ומעיר :

לעיל ראה  שבדור ", התורה  מגדולי "כמה  הצטרפו זה,

כ ') נ "ז )ולקמ�(הערה ה "גביית מעתיקוג� ].(הערה

הנ"לעדות" רלב "ג  של ול"א),מבי"ד ל', וה "חוות (סי'

כנ"ל דעת" ל"ג),מה� בזה "ל :(סי' בדבריו , מתחיל הוא 

אישות ,"בנדו�  ענייני כל  מאשתו שמונע  מי

גבורת ע "פ  ז ') ס"ק (קנ"ד פ"ת  כתב  כבר 

להוציא דכופי� לדינא  עיקר דנראה  אנשי� ,

יש למעשה  מ"מ  טענה , מחמת באה  אינה  אפילו

ליהוי  דלא לכו� , שאי�  האומרי�  לסברת  לחוש 

שיש כ "ד  ובס"ק ממזרי�  ובניה מעושה גט

הברירה . �בדר אלא לכו� ולא  ועיי�להחמיר 
"ומש"כ י"ב) אות  ק"ח העזר (אב� איש  חזו�

דאי�  נראה הג"א, דברי ע"פ  להחמיר  בפ "ת

להחמיר אלא אמר לא  והג"א  זה, בשביל  לעגנה

אי�  י"א  ס "ק לעיל  ולמש"כ דאפשר , היכי 

מצינו  ולא אישות , ענייני כל  במונע כלל  להחמיר 

בזה " שמחמיר מי  .��$בהדיא

______________________

�לעיל�� אמורה  מילתינו אי ):כבר ד"ה בנ"ד (בפני! , שהמדובר ה"רבנות ", של  והבדויה המיוצר העובדא תיאור דלפי

בעה "ב  דעת  ע"פ [ולא  הפוסקי!  קביעת  ע"פ אמיתי "עיגו*" מצב  דהו"ל  מה  ו "מסרב ", "מעג*" "מורד" מבעל  הוא:
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שלהנה והבדויה  המיוצר העובדא  תיאור לפי

מבעל בנ"ד  שהמדובר "מעג�"שאנ� : "מורד"

מצב ו "מסרב", יכולהרי אמיתי ."עיגו� "שהוא  היה 

�ודאי שאנ בכה"ג דהרי "כא�", ולסיי� דבריו  להפסיק

וכנ "ל  הגט כפיית  להכשיר  ל"ג).דיש ובהערה אי . (ד"ה 

ולהל� ,ואי	  מכא�  שבדבריו  האריכות לכל  מוב�  שו� 

שיש כאילו הבליו , בדברי ומפטפט  שמטשטש מה

לכפות  היתר  עלי "פתח  דמאי ב "מאיס שז "א ], [מה

כא� המדובר  הלא  דבריו שלפי לנ"ד, מזה שייטא 

בבעלה ... שמאסה  באשה  להיפ$: ולא  גמור, מ "מורד"

זהאלא  לנוכל  שדחקו  דמה  בעליל רואי� מאי,

רק בזהירות  שעושה  [מה  עלי" ל"מאיס העני�  להסב 

בפירוש]. זה  לכתוב  מבלי  משו�זהו בעיקופי�,

כלל "מורד " מבעל  כא�  המדובר שאי�  האמת: שיודע 

ושמענו),וכדלקמ� שמאסה(ד"ה מאשה להיפ$: רק

מהרסי�]. הסתת [ע "י  ברצונוועל בבעלה  כ� ,

"אפיקורסות" במחלת לקוי  שהוא  האמת: על  לכסות

ב"רצו� תלוי  הגט שכשרות  תוה "ק : בגזירת ובועט

פסול האשה , של רצונה  סמ$ על הכפוי וגט הבעל",

בדיעבד. א� דברי על ובטל לכא�  להחמיק  הוצר$ כ� 

ובאופ� בעיקופי� עלי " "מאיס בעני�  שלו  בורות

על לכו� שמותר דעתו: לגלות  ירא  היה  כי מוסווה,

וכנ "ל להלכה הגמור  בניגוד זהו  דהרי עלי", "מאיס

וכ"ו). כ "ה, ארוכהבר� ,(הערות שרשרת  ה�  דבריו  כל 

ב "גילוי  הפוסקי� דברי וסילו� האמת", "הכחשת  של 

[וממשי$]: להל� . כדיבואר כהלכה " שלא  בתורה  פני�

ח"א"והנה (אה "ע  סופר  החת�  שיטת ידועה 

[הנדו�  הפוסקי�, מחלוקת שבמקו� קט "ז), סי '

מטע� לא פסול, דהגט  י "ל  נכפה]: בעל  בעניינו 

ודאי. מדי� אלא גליאדא�ספק , שמיא  קמי  א�

יודע אתנו ואי� הואיל  מ"מ  כופי�, כמ"ד דהלכה 

הוי  עישוי, ע "י וגירש עבר א�  ממילא להכריע ,

בוודאי. דאורייתא איש  אומרוטעמאאשת  אני

אני, רוצה  ואומר כדי� אפי' מעושה  גט  שהרי 

מסתמא דאחז"ל  מטע� אלא כשר איננו  מ "מ 

לכופו  שאמרו חכמי� דברי לקיי� ליה  ניחא

להמגרשוהיינו להוציא... ג� כשברור

המגרש , נא  יאמר  הכא אבל  כדי�... שהעישוי 

הרא"ש דברי  לשמוע  שמצוה ל� לימא מא�

המרדכי " דברי לשמוע מצוה [עכת "ד].דילמא

וא�אמנ� " אחרי� , פוסקי�  מצאנו

מחלוקת, במקו�  שפסקו  בדיעבד[ד]ראשוני� ,

כשר להל�".��$הגט שיובא  מצינו עודוכפי

______________________

בתור  רק דבריו כתב  לא  הוא ג! דהרי הגבו"א , דברי  יסוד  על לעגנה " "דאי* בקביעתו: צודק  שהוא  איה "נ וכדלקמ*],

וכדלקמ* שטרנבו0  רב  ג!  הסכי!  [ו"לזה " וז"פ . החזו"א  וכמש"כ בר! )"חומרא " ד"ה  כא* ��
���].(בפני!, דאי* 

במורד  א,  להחמיר יש  אז ברירה , ע"ד הכפיה  לעשות שאפשר  דבמקו!  החזו"א]: [וג!  מודי! דכו"ע  כלל, "מחלוקת "

לכופו  שמותר  מה על  אחר  דבר בדליכא  [וכגו* ברירה, ע "ד הכפיה  לעשות  כשא "א  אבל  גמורה , בכפיה  לכופו  שלא  גמור 

מי  ומבעל  ואמיתי, גמור מעיגו* המדובר  דהרי להדיא, לכופו דמותר  ודעימיה ]: הגבו"א [וג! מודי!  כו"ע אז די*], ע "פ 

לכו "ע . לגרש " "חייב  היה #�
����שעכ "פ דלא בודאי בכה "ג , א,  גמורה  כפיה "פוסל " דהגבו"א  הבי* דהחזו"א  אלא 

"הדיוטי! " ונעשי!  "חכמי! " תואר מה!  נאבד הפוסל , דיעה  בניגוד כפו  דא!  פסק : גופא איהו  דהלא להכשיר , עליו חולק 

וכדלקמ* מה "ת , ובטל פסול  הגט  וממילא  לה! , לשמוע כלל מצוה דליכא מ '),גמורי!  הערה  וזפו "ב].(סו, כדקאמר*, א"ו


"מורדת ���� מאשה המדובר אדרבה  דיד*, בבעל  ליתנהו הנ "ל תוארי!  תלתי הנ0 דכל  שבנ"ד : האמיתי המציאות  דלפי

להדיא : כתבו  אדרבה  כלל, "עגונה " דאינה  אחד: פה הפוסקי!  כל  הסכימו בכה "ג  הרי עלי", ÚÏ‚�‰ דמאיס ¯˙ÂÓ  ‰ÏÚ·˘
. ‰ÈÈÁ ÈÓÈ  Í˘Ó  ÏÎ  ÏÚ��i"dtq,('ד סי ' a"xn(לר "ת , m"xdn,(ותתקמ "ו תתס"ו , סי ' קפ"ו )ikcxn(ד"פ , רמז [הובא (כתובות ,

`"bda( ל"ה סי' פ"ה , ר "צ),mye],(כתובות  divpaext(רמז inkg,(' ופ ע"ט , ע "ו , פ "א )mye(סי' ע "ז )g"aa[שהובא (סי' n"dbd],(סי'

הי "ג), פי "ד, תי"ד),ayx"`(אישות סי ' וח "ז , תת"ס. סי ' וח '),y" ̀x(ח "א , א ', סי' מ "ג , תי "ז ),y" ayx(כלל צ "ו ),nx "`(סי' m"cyxdn(סי'

קל"ה ), סי ' וצ'),i"acep (אה "ע ע"ו, סי ' אה"ע milecb(תניינא,  mixe`,(פ"ו hefe`(לימוד x" ̀,(י"ג xiayn(סי ' y`x,( כ"ז סי ' אה "ע (ח "א ,

 ̀ "aix,( כ"ט סי ' קע"ד),y"zaew (אה "ע, סי ' בקונטרס (ח "א , מלשונותיה! קטעי! zc [והעתקנו  y` zngln(' ג אות  תשע"ג, (אלול

c"ia מוצג  qwpta,(1089 "רבנות",��
עי"ש ].(רישו! דמתקרי שבימינו הפוקרי!  זולת  כלל , חולק שו!  ע"ז  נמצא

רח "ל . מה! ..., טוב  יותר מביני!  שה!  שחושבי!  הבעל ", ב "רצו*  תלוי הגט  שכשרות תוה "ק : בגזירת הבועטי! 

�]כאילו[:�� העקו!  משפט  כא* "נטע" זה  ÂÏÁÓ˜˙,נוכל   ÌÂ˜Ó·  Â˜ÒÙ˘ , ÌÈ�Â˘‡¯  Û‡Â " ÌÈ¯Á‡"  ÌÈ˜ÒÂÙ Â�‡ˆÓ˘



�����������	 b"ryz  fenz ` [ gn  oniq]
�

ג� מיעוט  לדעת  חששו שלא מקומות בכמה

משל  �דר גיטי�, הטפל[א�]בעניי� ש� כתב

שיש א� דמתקרי , כתב העיקר  ש� ואת  בגט ,

ד')" (קכ "ט  ב "ש בעיגו�, מקילי� .��$פוסלי�,

כפיה"ועי ' בנדו� ד') ס "ק י"א  (סי' ב "ש

�להל  �שיי לא  אלו  "בדיני�  כיעור : מעשה עקב 

הגט , על לכו�  לקולא צד  יש כי המחמיר, אחר 

זה פסק  מיהו הדיעות ..., רוב  אחר  �להל יש  לכ�

בי�  כפשר דהוי שפיר  לדינא  אפשר  בהג"ה 

אי�  מבעל הפוסקי� , רוב  לדעת  כי הדיעות 

לו  אי� אפילו ממש  טומאה  בעדי אלא מוציאי�

עדי  לריעותא, תרתי כשיש להחמיר  די  בני�,

ס"ל הנחשד ומ� בני� , ואי�  דל"פ וקלא  כיעור 

יש תצא , הללו  אופני�  בג' הפוסקי�  לרוב

בני� ..." ואי� ריעותא  בחד  ומוציאי� .��$להחמיר

וש�"ועיי�  ח ', ס"ק קכ"ט  (סי ' ב"ש ג� 

נ  וכ� בגט , כה� כתב  לא א� לעני� י"ד  והגי�ס "ק

שלמהרי "א א� האב, ש� כתב  לא  א�  להקל 

א'). כ"ט  אות  הגט (סדר פ "ת  עי ' לעכובא , הדבר

יו�כידוע בכל מעשי� ותנו " "כתבו  בעני�

תלוי  שהדבר  אע "פ  י"ח), (ק"כ כפ "ת  שמקילי�

העזר (אב� בחזו "א ועי' הפוסקי�, במחלוקת

זו". מחלוקת  בגלל  שמחמיר פ"ה ),

קטעי�בכוונה  דשלשה הג� לשונו , כל העתקנו 

ועיי�)הנ"ל וד"ה ועי', ד"ה אמנ� , דברי�(ד "ה גיבוב  ה�

כלל. לנ"ד  משתייכי� שאינ�  כתב�[ולא בעלמא 

שאינ� התמימי� , הקוראי� דעת  לטשטש בכדי רק 

שבשאר דרבנ�" "פסלנות בי�  שיש  בהחילוק מבחיני�

"פסלנות ולבי�  ה "כתיבה", בדיני וכמו גיטי�  הלכות

הבעל". "רצו� שבחסרו�  להכניסוככה מה "ת " מנסה 

ודעימיה , שהחת"ס  וכאילו  גיטי�, בדיני  קלות  במוח�

הללו .., מדיני� ידעו  לא כלל, חולק שו� עליה� שאי�

ל"ט)[ראה - ל"ד  דלגנומ "מ ].(הערות: לא ועכ "ז 

זאת שעשינו  הקוראי�, יחשדינו שלא  כדי עליה�,

ממש בה�  שיש  דברי� מעיניה� להסתיר הכוונה  ע�

הקוראוכא	 לנ"ד]. של  דמוחו לו , שנדמה  לאחר

לאט  מתחיל הוא  צרכו , די ומטושטש מבולבל כבר

וכדלהל�. בעיקופי� , הכוזבות דיעותיו לכתוב  לאט,

בהרכב"ואכ�  (166 עמ ' ד '  �(כר בפד"ר

כתבו: זצ"ל  וזולטי  אלישיב הדאיא הגאוני� 

כפיה , בעני� ורבי�  יחיד מחלוקת  שבמקו� 

כרבי�. לפסוק לנו יש הלכה  לנו [ד]יש כשע "פ

שנהגו  מדי� ראיה  והביאו גיטי�, מהלכות  ללמוד

תלוי  שהדבר  א�  ותנו, כתבו גט  לעשות

]:פד"ר[וז "ל במחלוקת ".

ההלכה ""בר�  "כללי שלפי במקו� 

למשל , " שכופי� הוא  הדי�  בידינו, המסורה 

הרבי� דעת  ולפי ורבי� יחיד דפליגי במקו� 

לבעל לכפות לצוות יש הדי� מ� ודאי בזה  כופי� ,

כד "ת .לתת  כשר  יהיה  והגט  דיני ואטו גט 

החולקי� רבו אשר גיטי� , מדיני  עדיפא  כפיה

______________________

Î˘¯,[ד] Ë‚‰ „·ÚÈ„· ,וא אחרי!  "פוסקי!  ולבי* החת "!  בי* "מחלוקת " לפנינו שיש  כאילו  המסול, : הרעיו* לייצר כדי

לקמ* היטב  הדק  וכדיבואר עצו! , ושקר  סילו, וזהו  ומ "ג ),ראשוני!", ל"ח , ) ל "ו  עי"ש .(הערות

�עי'�� בדיעבד, כשר מה!  כשכ "א  א,  אחד , בגט  קולות  תרי לצר, דאי* הפוסקי! : מהסכמת  מתעל!  הוא  זה לעומת 

 ̀ "ayx:(הא סוד"ה  ע"ב , פ"ז  ˜ÈÏÂ.(יבמות  È¯˙ Ô�ÈÏÈ˜Ó  ‡Ï  ÔÂ‚ÈÚ  ÌÂ˜Ó· Û‡„ n"gl,(הי"ז פ"ב, dpedk (יבו!  icba( כ"ט (סי '

סק "ב)y"zta [מצויי* קכ"ט , סי ' ÁÈ„.]:(אה "ע Ô�ÈÙ¯ˆÓ ‡Ï , „·ÚÈ„·  ̄˘Î„ Ú"Â˘· ˘¯ÂÙÓ  Ì‰Ó  ‡"Î·„ ˙ÂÏÂ˜ È¯˙  Û‡„
ועוד),q" zgdפסק��� ד"ה  מ "ט , סי ' ח "א , ואע"ג),mye(אה "ע ד"ה  צ "ד, וכשאני),mye(סי' ד"ה  ק "א , mixry(סי ' ziae'סי (מכת "י ,

ולפ "ז ), ד"ה  ט "ו ),n"eyeמ"ט , סי' ח"ג, צ'),g"ce(קמא  סי ' ח "א , קל"ג):mye(אה "ע סי ' ‡Û (ח "ב, ' ‡ Ë‚· ˙Â˙ÂÚÈ¯  ‰ÓÎ  Û¯ˆÏ Â"Á„
.‰˘‡¯ ÔÈ·Ï˙ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,ÔÂ‚ÈÚ  ÌÂ˜Ó· utg ipa`ae.('י אות ל', וסי ' וד'. ב' אותיות  א ', כתב(סי ' ̀ וכעי"ז  "efgd'סי ח "ג, (אגרות 

[דאמרינ*נ'): ב "ה " ומקולי ב "ש  כ "מקולי  הו"ל  בגט  קולות  כמה ע"ב):nba'דהמצר, מ "ג , "¯˘Ú "(חולי*  ÈÂ‰„. עי"ש ,[

�א, �� לכו, אי* הכפיה, פסול חומר  חשש  דמחמת  חזינ*, מש!  אדרבה מש! , להוכיח  שרוצה  מה  מוב*, שו! אי*

דיעות. הרבה  בהצטר, רק  "איסורא " על �
��מחמת  רק  לגרש , הבעל  את  לכו,  באי!  כשאנו מזה, שייטא  מאי

זרי!  דברי!  לגבב  ממשי0 הוא  [וככה  ביחד, לחיות!  ד"איסור " דררא שו!  דליכא  בגוונא בלבד, האשה" "רצו* יסוד 

פרח "]. "עורבא בבחינת  המוחות  ולבלבל לטשטש  ונפרדי! ,



�����������	 b"ryz  fenz ` [ gn  oniq] ��

וכשרותו  לשורשו הנוגעות  הלכות  וכמה  בכמה

מכשירי�. והללו  פוסלי�  הללו הגט , וא� של
עיגו�, מקו�  והוא  כהמתירי� הוא הדי� הלכה  לפי

אותה מתירי�  שני, גט לקבל אפשרות  ואי�

החמורה. איש  אשת לעני� נוגע שזה  א� להינשא 

שהסופרא� היינו ותנו, כתבו ע"י  שסודר  בגט 

כתבו, מפי  אלא  הבעל, מפי שמעו לא  והעדי� 

את פוסלי�  הראשוני� מגדולי הרבה  בזה  אשר 

לה מתירי� גדול  עיגו� במקו� זאת כל וע�  הגט ,

סקי"ח ) ק"כ  סי' פ "ת  (עי ' כזה בגט .��$להתחת�

לשו�  בהעתק ]:פד"ר[וממשי$

לאחוז "אכ�  שחששו מוצאי�, אנו  באחרוני�

עי' לכופו, יש  הדי� לפי א� ג� כפיה באמצעי 

אישות , עניני  כל  ממנה  במונע מ "ה ) (סי ' גבו"א

אינה אפי ' להוציא דכופי�  לדינא עיקר דנראה 

יש למעשה  מ"מ  וכמש "ל , טענה  מחמת באה 

גט להוי דלא  לכו�  שאי� האומרי� לסברת  לחוש 

ממזרי� ". ובניה  מעושה 

לשקול"וצ"ל  ויש  לשעורי�, נית� זה  דדבר 

שקיימי� ובאופ�  מסיבותיו, לפי העני� את 

וישלימו  ישובו עוד הזמ�  �שבהמש סיכויי� 

להחמיר וראוי  הדבר  כשר  דא  בגוונא אהדדי,

כופי�. שאי� הסוברי�  אלה  לדעת  אבל ולחוש 
לשוב מסוגלת  האשה כשאי�  גדול  עיגו� במקו� 

ח ' כבר  שעברו דנ� כעובדא  ובפרט  אתו, ולחיות 

במקרה  הרי בעיגונה, יושבת שהאשה  [זה ]שני�

ל יש כי  אתנראה הדי� ויקוב  ההלכה , כפי  פסוק 

].פד"ר[עכ"ל .��$ההר "

______________________

�העתק�� הוא  זה  שבקטע  דבריו כל דברי x"ctn הנה , את  להטיל לנסות קשות  שמתייגעי!  אי0  בעליל ורואי* שלה! ,

גיטי*", מדיני עדיפי כפיה  דיני "דאטו ת! : שאלת פני העמדת  תו0  כ"תמוהי! ", להסתייע op`yeהחת"ס רוצה  דנ*

במאומה. זאת הוכיחו שלא  למרות הפוסקי! , משאר מוסכמי! אינ!  החת"ס שדברי כאילו  הבליה!, רוצי! ��מדברי

מגוונא  דמיו* ש!  אי* דהרי בעיקומ! , מיד מרגיש  יומא  דחד  רב בי בר שכל מה זמ "ז, הרחוקי* נפרדי!  עניני! לדמות

הפוסקי! , מיעוט  דעת שע "פ  דרבנ* פסול בגט  נתגלה ונעל! , לדרכו שהל0 דלאחר אלא  הגמור , מרצונו  הגט  נת* כשהבעל 

ל"ש  הרי כלל, הגט  לפסול  רוצה ואינו מרצונו , הגט  נת*  שהבעל  דמכיו*  המקילי!, רוב  דעת  על בכה"ג סמכינ*  דודאי

כלל. החת "ס מינה  דאיירי מה לי" "קי!  מטענת  המתייצר הפסול מכח  בזה  "בכפיה",��
��לדו* נית* שהגט  בנ "ד,

וכנ "ל הפוסקי!  של ובני* מני* רוב  לדעת  גמור דאורייתא" "פסול שהוא  כ"ה ),(הערמה "מאיסות "ה של במקרי!  וא, 

וכנ"ל כפיה התירו לא  עכ"ז בחמורות , חוטאי!  וג!  ובנפש , בגו, קשי!  בבעלי!  כ"ו ).מוצדקי! כשחסר ������(הערה 

דעת  ע "פ  רק  א,  גמור  "פסול" דהוי מה  לי", "קי!  מכח  המתייצר  הפסול ע!  נתקלי* אנו שעי"ז מה  הבעל", "רצו*

וכנ"ל כלל  חולק  שו! מבלי  אחד פה  עליה  הסכימו הפוסקי!  גדולי שכל  דבר הפוסקי! , וט ').מיעוט  ח' 
�(הערות��
הדבר : אמת  דאכ* „¯·�Ô",פשוט , ÏÂÒÙ·"˘ ÔÈËÈ‚ È�È„ ¯‡˘Ó " ‰ÈÙÎ"„  ÏÂÒÙ‰  ‡ÙÈ„Ú„ כ "שאלת בתמיה  ולא  [בניחותא,

וכל  מה "ת , בפסלות "קי"ל" מכח  עליה  לדו* שיי0 שיהא הבעל", ד "רצו* החסרו* ליכא  הת!  דהרי הנ"ל ], שלה! ת! "

מאומה. ע"ז להשיב  מבלי הזה , ובולט  פשוט  מחילוק מתעלמי!  דנ* ] שאנ* [כולל הרבנות " פשוט ,�����
"חכמי

ד  שכותבי! : ˘ÈÙÏדמה  ÌÂ˜Ó·"dkldd illk ÈÙÏÂ  ÌÈ·¯Â „ÈÁÈ È‚ÈÏÙ„  ÌÂ˜Ó· Ï˘ÓÏ ,ÔÈÙÂÎ˘  ‡Â‰ ÔÈ„‰ ,Â�È„È·  ‰¯ÂÒÓ‰

"˙"„Î ¯˘Î  ‰È‰È Ë‚‰Â Ë‚  ̇ ˙Ï  ÏÚ·Ï ˙ÂÙÎÏ ˙ÂÂˆÏ  ̆ È  ÔÈ„‰  ÔÓ È‡„Â  ‰Ê· ,ÔÈÙÂÎ  ÌÈ·¯‰ ˙Ú„: כפול סילו,  הוא  עכ"ל,

�
מני* �� "רוב לדעת הדי* אדרבה דכופי*, רבי! ": דעת "לפי כלל  הדי* אי* הרי עלי", דמאיס  מ "כפיה  דכשמדובר

וכנ"ל כופי* דאי* להיפ0 : הוא  וכ"ו ).ובני*" כ"ה  בזכות ����(הערות  תלוי שהדבר הבעל " מ "רצו* כשהמדובר דבכה "ג 

המיעוט , דעת  ע "פ  רק א, ודאי בתורת  לכו "ע פסול דהגט  שמזכירי!]: [מה ההלכה " כללי "לפי דהדי* ודאי "קי"ל",

וכנ"ל  חולק שו! עליו נמצא  שלא  החת "ס  וט')וכדברי ח', א'),ולקמ*(הערות אות  ע', דעת (סי ' ע"פ  הוא  כשהפסול  וכש"כ

וכנ"ל. ההלכה",��	�
הרוב  "כללי של קיומה את  שפת!  דל על  להעלות  מתביישי! אינ!  הללו שזייפני!  אי0 הדבר ,

האוסר , דיעה  בניגוד שכפיה  זה : יסוד  דהרי עליה , שדני!  מה  גופה  זה  בדי* השורש מ*  לעקרה עסוקי!  שה!  כדי תו0 

וכנ "ל הפוסקי! מכל  מוסכ!  דבר הוא  הגט , בכה "ג ).פוסל לבאר����(ד"ה  xq`nלקונטרס·‰˜„Â�È˙Óהארכנו  ziitk

„·̄ "וג! ÛÂÒ"·מוצג] c"iaש! qwpta(5029 וכ*(רישו! : ,[Â�È˙Ó„˜‰·לקונטרסzc y` znglnמוצג]c"ia qwpta:!רישו)

ועל 1098) הוראה ", "כללי הגבלת לסבול  יכולי!  אינ! כרצונ!, לפסוק להוטי! שבהיות!  שלה! : הבעיא עיקר ד "זהו" :[

וכדלקמ* המלה , מוב* ובמלא גלי בריש בה  ובועטי!  עליה  רומסי* ל"ח ),כ* ה"י.(הערה 

�ש �� כאילו: ולהסיק  לטשטש ÂÈ˙Â·ÈÒÓ",מש "כ  ÈÙÏ ÔÈ�Ú‰  ̇ ‡  ÏÂ˜˘Ï ˘ÈÂ , ÌÈ¯ÂÚ˘Ï Ô˙È�  ‰Ê כל "„·¯ זהו הרי
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 �כאילושאנ� מתחיל כא ובלבולו , בטשטושו 

וכדלהל� : הכפיה, להכשיר  יש ד"בדיעבד"

מי "בשו "ת לעני� ו'), די� מ"ג (כלל הרא "ש

כתב : עלי , מאיס  טענת  בגלל גט  לתת  אותו שכפו 

כות אני  להבא  לשעבר"ועל  אבל  יכופו ), (שלא  ב

עשוי". שעשו מה משה , רבינו  על סמכו  א� 

בהכשרהרשב"� ד�  ס "ט ), סי' (ח"ב בתשב"� 

לא כשעדיי� היה [הנדו�  בכפיה  שנית� גט

לגרש כפוהו "שאפילו לרא "ש: ומסכי� נישאת ]

לכופו  שאי�  אע "פ  בתשובה  ז"ל  הרא"ש כתב 

ז "ל הרמב "�  על  סמכו  א� בדיעבד  לכתחילה,

עליו".  �לסמו הוא וכדאי המעשה להחזיר  אי�

רבו  בש� ג�  זו  דעה  הביא  שהרשב "�  ש� ועי'

וידאל. אפרי�  חוטר 'ר ' טוואה אב� אברה� 

ד"ה ל "ה סי' ג ' (טור  התשב"�  שבספר המשולש 

כופי� שאי� הסוברי�  שכל  כותב, אפי') ועוד 

גט . הוא הגט  כפו כבר א� שבדיעבד  ה�  מודי� 

והרב יעקב המשכנות  כ� פוסק  להל� שנראה  כפי

.��$הרצוג 

כ"ג)"החזו�  אות ס "ט  העזר (אב� איש

א"א ז "ל  סופר החת�  הוראת  "והנה  כותב:

עלי  דבמאיס  הפוסקי� על   �לסמו אלא לקיימה 

______________________

בפנימיותו  הבועט  וריק " קל  "מורה  כל של בדעתו ועומד  תלוי שיהא  גיטי*, כפיית  בעני* הפקירות  להכניס  מאוויי!

עושי!  שה!  כמו היוצר , ביד כחומר  לכו,  להחליט  בידו שיהיה הבעל", ב "רצו* תלוי הגט  שכשרות  תוה "ק : בגזירת 

יו! . בכל  מעשי! הבעל �
���בהריסת! את  לקפח  כדי תו0 לגרש שכפו במקו!  דהרי מיסודה , מופר0 מהל0  שזהו

וכנ"ל כלל חולק שו! בלי לכו"ע  ובטל פסול  הגט  "קי"ל", וט '),מזכות  ח ' כגובה (הערות  א! א, "מורה" שו! בכח  ואי* 

לעיל וכדהבאנו כזה, גט  להכשיר גבהו, ה ')ארזי!  שכמות!.g" lvdn(הענרה  קטני! לקטני  וכש"כ מש "כ ��עי"ש ,

ד  ̄ לפטפט : ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯Â ¯·„‰ ¯˘Î ‡„  ‡�ÂÂ‚· ,È„„‰‡ ÂÓÈÏ˘ÈÂ Â·Â˘È „ÂÚ  ÔÓÊ‰  Í˘Ó‰·˘  ÌÈÈÂÎÈÒ  ÌÈÓÈÈ˜˘ ÔÙÂ‡·"
 ‡„·ÂÚÎ Ë¯Ù·Â ,Â˙‡  ̇ ÂÈÁÏÂ  ·Â˘Ï  ̇ Ï‚ÂÒÓ ‰˘‡‰ ÔÈ‡˘Î ÏÂ„‚ ÔÂ‚ÈÚ ÌÂ˜Ó· Ï·‡ ,ÔÈÙÂÎ ÔÈ‡˘  ÌÈ¯·ÂÒ‰ ‰Ï‡ ˙Ú„Ï  ̆ ÂÁÏÂ

 ‰¯˜Ó· È¯‰ , ‰�Â‚ÈÚ·  ̇ ·˘ÂÈ ‰˘‡‰˘ ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘ ¯·Î  Â¯·Ú˘ Ô�„[ זה] ÔÈ„‰  ·Â˜ÈÂ , ‰ÎÏ‰‰ ÈÙÎ ˜ÂÒÙÏ  ̆ È ÈÎ ‰‡¯�
"¯‰‰ לא ,���עכ"ל .‡˙ או  אצלו שתחזור סיכויי!  יש  א!  בדעתה : ועומדת  תלויה  כפיה  שכשרות כאילו זה : רעיו*

וכדלקמ*  הפוסקי! , כל מדברי המופר0 הארצות " "ע!  בר!),הוא ד"ה מ*  מ "ה , ואכ* (הערה  ‰‰̄ "...עי"ש, ˙‡ ÔÈ„‰  ·Â˜È"

�ושוב ,�� חזור עליה!  חוזרי! ה "רבנות " שאנשי מה  וידועי! , ישני!  אמתלאות " "מחרוזת הוא  זה , שבקטע  דבריו  כל

כשר  הגט  מ "ע , על כבר  כפו א!  הרא "ש  שלדעת  כאילו פסולי! , גיטי* בזיו, להכשיר מנסי!  שה!  מקרה בכל

לכתחלה . בה נמנה:����
להנשא  ובקיצור  בדבריה! , אמת  של אחת מלה 
"�א, # y"`xd"בדיעבד" הכשיר לא 

וכמבואר  ודעימיה , הרמב "!  כדעת  הלכה דאי* שנפסק טר!  דהיינו "לשעבר", רק zcכדבריה! , y`  znglna,תשע"ג (אלול

וניתי ) מד"ה  י "ג, זיו, י "א , c"ia[מוצג אות qwpta(1089 כהרמב "! ,#�"�].(רישו!  דלא  שנפסק  לאחר דהיינו "להבא " אבל 

שכתבו כמו  שנשאת, לאחר  א, דהיינו "בדיעבד" א, הרא"ש  b"dpkdeפוסל l" yxdnd !ש וכמבואר בשיטתו, להדיא

ומה). כבר ,#�"�(מד"ה שנישאת " "לאחר דוקא רק שנישאת , טר!  הכפיה" "לאחר הרא"ש הכשיר  לא  "לשעבר" א,

ש! וכמבואר הפוסקי!, כמש "כ  כלל  "דיעבד" מקרי לא  הנישואי* דקוד! בשיטתו, להדיא התשב"/  והג! ).כמש "כ (מד"ה 

�"�#u"ayzdוכנ"ל שנשאת  [לאחר הרא "ש  דברי ע "פ  "דיעבד" הכשר להזכיר  ה "יחיד " ג ')שהוא ) א' שלא (אותיות  מה  ,

וכנ "ל לפנינו  כ* ג ')נמצא  הרמב "! ,(אות  דעת  ע "פ  הדברי! בכל ש!  שנהגו למקומו דוקא רק כ* כתב  לא  הוא ג!  ,[

ש!  וכמבואר להדיא וכמש "כ  בדיעבד , "לה!" הקיל מ "מ ] דמ "ע , כפיה  בדי* כוותיה  נקטו לא "חומרא " שבתור [דהג! 

ועתה). הכפיה #�"�(מד"ה  לפסול הרמב"!, ע "פ  הכל  שנהגו הה!  במקומות  א,  הפוסקי!  הסכימו  התשב "/ , שלאחר בדור

ה "ה : בשמו, א, עצמו  התשב"/  צאצאי פוסקי כל סתמו וכ* כהרמב"!, דלא  המקומות בכל  והסכימו דיעבד א, דמ "ע 

freae oikide ,epae .freae oiki , u"ayx:בדיעבד להכשיר התשב "/  זקינו  דברי על להדיא  ÂÈÏÚ כתב   ÌÈ˜ÏÂÁ  ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ˘
, ‰Ê· !ש וא,)וכמבואר  yleyndדברי#�"�עי"ש .(מד"ה hegdוכתבו שקר ,i"pkyndyשהביאו, הוא לדבריו, מסכי!

ש!  וכמבואר למסקנא , ולא  לומר " תימצי "א!  בדר0 רק  כתב! ולא תמוהי! , דבריו  שכל  כותב הוא  וכ"ז ).אדרבה  (מד"ה 

����
מש "כ :�� ÔÈÙÂÎ הכביד , ÔÈ‡˘  ÌÈ¯·ÂÒ‰ ÏÎ˘",[ במ "ע],"¯˘Î Ë‚‰ ÂÙÎ  ̄·Î  Ì‡ „·ÚÈ„· Ì‰  ÌÈ„ÂÓ מה מלבד 

וכנ"ל  "דיעבד " מקרי לא  הנישואי*" ו"קוד!  הכפיה " ג').ד "לאחר  שקר ���(אות  הוא  הזה , קביעת!  עצ!  כל

האמיתי: המציאות  מ*  הגמור ולהיפ0 "·„ÚÈ·„",מוחלט  Û‡ ÂÏÒÙ ÔÎ‡  ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ ÏÎ˘:*ה פי "ד,n"ddואלו (אישות 

divpiaextה "י), inkg(ע "ה wgvi[להג "ר(סי '  x"a ikcxn,[y"aix(ק "ד בש!(סי' ayxd,[ iexhyw"`[שכ "כ i"xdn בתשובתו]
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שהורו  דאלו בתשובה  הרא"ש  כתב וכבר  כופי� ,

עשוי" כבר  שעשו  מה .�$כ� 

שהכפיה"ר' מנמק  מרגליות  זלמ� אפרי� 

הבעל את כפו כבר  שא�  מטע�  דיעבד  תועיל 

סיבה שיש כיו� עלי, מאיס  טוענת  שאשתו

תולי� כשבויה , תהא  שלא כדי לגרש לחייבו

ידי  מצות לצאת  כדי  גט ונת� בלבו שגמר  בדיעבד

שלפי בעלחכמי� . עליו, תמה  יעקב" "משכנות 

אמרו  ולא יוציא חכמי�  שאמרו מקו�  כל זה

משו� לכו�  שלא  הראשוני�  פסקו למה  כופי�,

דברי  לשמוע מצוה  והלא מעושה גט חשש 

העזר"הרבחכמי�". (אב� יצחק  היכל  הרצוג

סי' (ש�  יצחק והיכל ל"א , אות א ' סימ� א ' חלק 

מה כי מרגליות , הרא "ז דעת  מפרש  כ"ד) אות ב'

הלכה שמא  מספק כ"סני� " הוא בדיעבד  שהתיר 

מעושה גט שמא  שני וספק עלי, במאיס  שכופי� 

ישראל  ידי  על  כדי� התורה "שלא  מ� 
$כשר�.

מההנה , עלי ", "מאיס  בדי�  דברי� שהרבה  לאחר

וכתב� כלל , הנידו� מ�  אינו  הרי עצמו , דברי שלפי

בזיופיו הקורא  דעת להסוות  פרח", "עורבא  בבחינת

______________________

mrepהנדפס ikxca( ושמעתי ד"ה  נ "ח , סי ' ג'),i"a],(אה"ע, ב ' אות  ע"ז , וס"ט ),l" yxdn(סי ' מ "א , freae(סי' oiki.קכ"ד סי ' (ח "א ,

כ'), סי ' oeyyוח "ב, `"xdn( קפ"ו וז"ל:(סי' ‰Â¯‡‰ [שכתב   ‰Ë˘Ù ¯·ÎÂ" , ‡ˆ˙ ÂÊ  ‰ÈÙÎ ˙ÓÁÓ Ô˙�˘ Ë‚·  ̇ ‡˘� ÂÏÈÙ‡˘
"Â�È˙Âˆ¯‡ ÏÎ·  ̇ ‡Ê.[���"ÏÎ"  ‰ÎÏ‰Ï ÂÚ·˜:jexr ogleyd ilk i`yep ‰ÊÓ ‡ˆ˙Â ,„·ÚÈ„· Û‡  ÏÂÒÙ " ‰˘ÂÚÓ Ë‚"„

, ‰ÊÓÂ: !ה סק"י)n" cואלו ע "ז , דברי(סי ' על  כתגובה  הה "מ  לדברי ד')[הנ"ל u" ayzd[שציי* ש! (אות שהביא  [ i"ad,

g" ad(,סני עוד ד"ה  לדברי(ש!, נגדית  כדיעה הה"מ  דברי א ')[הנ"לy" ̀xdהביא  קנ"ד)xehaשהובא (אות  (סי'dyixt].(סי'

סקל"ז), סק "ה),n"g ע"ז , סק"ח)h"d`a(ש!, להדיא :(ש! , ˙ˆ‡ שכתבו ˙‡˘�  Ì‡  Û‡„מדברי יוצא  וכ* ממזר], y"a[והולד 

סקל"ה ). קנ"ד, להדיא :���(סי' ˙ˆ‡ :כתבו  ̇ ‡˘�  Ì‡  Û‡„dyn  z`yn,( י"ז סוס "י  אה "ע sqkd(ח "א,  lv,( י "ג סי ' ח"א , (אה "ע 

 xteq  mzg,( וקט "ז כ"ח , סי' ח "א, `yi (אה"ע oefg,(' א אות  צ "ט , רס "ב),l"dpyn (סי' סי ' ield(חי"ד, hay,(' ב שאלה כ"ז , סי ' (ח "ה 

בקונטרס היטב הדק  וכמבואר  zc עי"ש , y`  zngln(וי"ב י"א  אותיות  תשע"ג, c"ia [מוצג (אלול qwpta(1089 עי"ש .(רישו! : ,[

ישנ ������� וזיופי!  משקרי!  כא* פירצותיה! המדובר  להצדיק בכדי ה "רבנות" אנשי הפוקרי!  שבדו  מה ומופרכי!, י! 

כמות!  ואל, ה! דיאבדו וסילופ!, התחכמות!  כל  לה!  יועיל  דלא  פשוט  אבל רח "ל, בפרהסיא איש  דאשת  עריות בהתרת

ח "ו. ישתנה לא  מתוה "ק  אחת ÍÓÒ ������ואות  ÏÚ˘  ‰ÈÙÎ ¯È˘Î‰Ï , ̆ È‡  ̇ ˘‡„ ‰¯ÂÓÁ‰ ‰Â¯Ú  ̇ ¯˙‰· Ï˜‰Ï ËÂ˜�Ï„
,ı"·˘˙‰  Ï˘ ‰‡„ÈÁÈ È¯·„  ÍÓÒ ÏÚ , „·ÚÈ„· Ú"Ó  ̇ �ÚË,[ !"כהרמב דלא  במקומותיו א,  שהסכימו טר! ̇ [מש "כ Â¯ÓÏ

 ÌÈ˜ÒÂÙ‰  ÈÏÂ„‚ ÏÎ˘,[ מיוצ"ח א, dxezd[כולל zxiwr  ̀ ed , caric s`  dleqtc :cg` dt enikqd r"eyd k"ep  lk sqepa

.i"d , dzr cre "minxetix"d zenin  dziidp `l edenky ,dpey`xd  dbixcnnלעיל ה ')[ראה  שהבאנו(הערה עי"ש].g"lvdn,מה

�בש!� שהביא  ̀ ,מה  "efgd ולא בודאי בדיעבד  א,  פסולה שיטה , ע "פ  המנוגד דכפיה החת "ס  דעת על שחולק כאילו

ממש . דבריו והיפ0 עצו! סילו, הוא  ממנה ����מספק, [שהסתיר ברמאות ", כש "קידשה מגוונא ש! מיירי החזו"א

לכו,  יכולי!  שפיר דבכה "ג  כותב הרמב "! , דעת  על הראשיי!  החולקי! מ* שהוא  למרות  דהרא "ש  דחו"נ], גופני "מו! "

שהחת "ס  אלא  טעות ", "מקח  מדי* בכה"ג הקידושי* להפקיע יכולי!  היו הדי*  מעיקר דהרי בהסבירו: דעתו, סמ0 על

מעותיו. עיכוב בדר0 רק  לכו,  שלא  בזה , א, הלא ���מחמיר  בתקנתו , החת "ס הועיל דמה  החזו "א : דמקשה הוא 

מה  [כלומר  החת "ס " הוראת לקיי!  "א "א  דע"כ ההזו"א : דמסיי!  הוא  וע "ז  גמור, כפיה  הו "ל מעותיו דעיכוב  קימ "ל 

לדברי  לבא  מוכרחי* אנו דסו "ס כלומר הרמב "! ", על בכשנסמו0 "רק ברמאות "], בש "קידשה  מעותיו לעכב  שמתיר

עי"ש . בכה"ג, לכו, דמותר הרמב "! , שיטת  על בזה  שסומ0  קטע �
��הרא"ש: לשלו,  מזה , גדולה רמאות ל0  אי*

"חומרא " בדר0  החת "ס , על  ש!  מש"כ גופני", מו! בהסתרת  ברמאות  "שקידשה היכא  דמיירי ההזו"א , לשו*  מאמצע

דבריו  את ולהסב עי"ש ], לכו,, אסור ממנה  שהסתיר גדול מו! על  דאפילו ס"ל  דהחזו"א  כיו*  מעותיו, לעכב [דאסור 

דעת  סמ0  על  לכופו  להתיר  החת "ס על  חולק  דבזה כאילו  בעלמא , עלי" "מאיס  טענת  על ד "לקולא ", בהמוב* בשקר 

כתב��הרמב"!. דבכה"ג  גיטי*)efgd"`בזמ* ד"ה  א', אות  צ"ט , סי' המתיר (אה"ע  דיעה סמ0  על דהכופה  מדנפשיה: להדיא

לה! . לשמוע  מצוה דליכא  ל "הדיוטי!" עי"ז דנעשי!  כיו* ממש ], [כהחת "ס  בדיעבד  א, פסול  הגט  אוסרי*, שיש  במקו! 

�
ה � בש!  דבריv"id מש"כ zeilbxn ,ליישב f" ̀ ixbd מתמיהת awri zepkynd,(כ"ד אות  מ"א , דיש (סי ' דס "ל : כאילו

מה "ת . כשר ישראל ושעישוי במ "ע , לכ,  דמותר  הרמב "! : שיטות  ב' לס"ס מבעיטותיו 
���לצר,  אחת דזהו

[ראה  איסורי! , להתיר  בדרכו  והכרעה " הוראה  ב "כללי ההי"צ xq`nשל ziitk(0ואיל ב' אות א', ענ, ט ', ����].(סי'
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בעני� מסול� קלות במוחו  להכניס  כדי זה, בעני�

גט. ורוצההוא כפיית לנ"ד, ובתרמילו  במקלו  חוזר

שכ� דמאחר כאילו  גס , בשקר הקורא  את  לשכנע

"מורד". הוא  בנ "ד שהבעל הרוב": "דעת א "כ נקטו 

אדרבה אלא כלל, נתברר לא  שזה  רק : דלא הג�

וכנ "ל מורדת שהיא להיפ$: מ"ד)נתברר (סי 'ולקמ�(סי '

וכדממשי$:נ"ז), שבדבר..., השקר למרות הדי�  כ�  מ "מ 

ענייני [ש]שלפנינו ,"בנידו�  בכל מורד  הבעל 

לכופו", יש הדי� שמעיקר  חולק , אי� האישות ,

לעיל[כבר  אמורה  אי ):מילתינו כא�(ד"ה  ד�  שהוא 

"מעג�" מבעל מדבר הוא  לגמרי, אחר נידו�  על

הכפיה , להכשיר שיש  מודי� הכל ובכה "ג  ו"מורד",

היא האשה  רק מורד אינו שהבעל בנ"ד, משא "כ 

וממשי$]. ליכא . גט" "חיוב  א� הרוב"דעת מורדת,

ידע שהבעל ספק, אי� לכופו, שיש היתה בביה"ד

לו  שהודיעו בעדות שנתברר כפי ביה"ד  מהחלטת 

כ�  כמו ביה "ד"; שלוחי ש "אנו הכפיה  בשעת

הגט ". סידור  קוד�  ג�  לו הודיעו  העדות  ע"פ

לעיל [כבר ט"ז)הבאנו א',ולקמ� (סי ' ענ�  ע"א , (סי '

ז ') "מציאותאות על המבוסס  ד"פסק " הפוסקי�: מ� 

הוראה בגדר לא  וא� כלל, "הוראה " בגדר  אינה שקר",

הבי"ד, חברי "כל" כ� יסכימו  א� א� וזהו "מוטעת",

ה "רוב ". רק  אי�דא� ולא  כמות�, אל� יתקבצו א�

"מורד" לעשותו המציאות, לשנות  "גזירת�" בכח

לדבריה� תוק� שו� אי� וממילא כ�, אינו כשהאמת

וממשי$]: עי"ש . דארעא , כעפרא  ומבוטל  הבטל

לאפסק הבעל  כתובת אל  מאשדוד שנשלח הדי�

לדברי ��$חזר זה  בכגו�  מחלוקת, היתה  א�  ג� ,

סופר לחת�  א� כשר הגט  ע"פ��$הכל  וזאת  ,

לעיל ". שהובאו הנזכר ופד "ר  איש  [כברהחזו� 

הללו  דבריו כל מ')הפרכנו  - ל"ג עי"ש ].(בהערות:

נעשה"ביה "ד שהגט קבע , הברית בארצות 

אחריה� . לחקור  לנו ומה  הברירה ,  �דר על כדי� 

ערערומה לא  הבעל דמסתברא ; במילתא  ג� 

על ברק , בבני או באשדוד ידוע , בב "ד  הידוע, ככל 

היו� ". עד  הגט,

כ$היות כל  לכתוב החמיק  הזה , קצר  שבקטע 

לחזור מוכרחי� שאנו  עד ו"שטותי�", "שקרי�"

של�: "קטע " ע� "שורה " כל על  ולהגיב  ולהעתיקה ,

על"ביה "ד כדי� נעשה  שהגט  קבע בארה"ב

הברירה ". �לנו[זה דר יצביע  אדרבה  גס, שקר

נעשה שהגט ש "קבעו ": היכ�  רלב "ג , בי "ד בדברי

הברירה ". דר$ על בה "גבייתדהרי "כדי� המעיי� 

[הנ"ל דינו מבית ל'')עדות " אי$(סי' מיד יראה ,[

נעשה שהכפיה מעידי�: מעשה  בשעת  שהנוכחי� 

ברמז אפילו  להבעל הזכירו  ולא  הגט, נתינת עצ� על

לד"ת. הליכתו אפשרות מעני�  (ד "הלעיל וראה קל,

______________________

ממש"כ נפר0  דהר "ז הגריא"ז, בדעת מעושה , גט  כל  עי"ז להכשיר שיש  כזו: כוזבת  דיעה  i"xdna [נדפסf"acxdלהעמיס 

axia( ס"א exhy`w],(סי' i" xdneנדפס]mrep ikxca(מ "ב בעלמא ,(סי' לסני, א, בזה  הרמב"! שיטת לצר,  א "א  דבשו"א  :[

א ').efgd"`וכ"כ אות  צ"ט  לס "ס .����(סי ' לצרפ!  א "א  ונו"כ, לשו"ע המנוגדי* או יחידאות  דדיעות  הגדול: ה"כלל " ע"פ

�"ראיה "�� להביא  בנסותו  ת! , פני מעמיד  הזה  של/  אי0 הדבר, ‰ÒÙ "„ נפלא  Ï·È˜ ÏÚ·‰˘ תשריהנ"ל ה ' ט "ז, (סי '

והמוזר:תשע"א ), הטפשי ה "אדרעסע" על "לא USA,שהוציאו  דואר: מבי הערה  ע! חזרה" ש "לא  דחזינ*, ממה 

מעול! , הבעל ליד הגעה  אפשרות  לה היה  לא  כזה, "אדרעסע" על  שדואר העלוב : האמת  מ* עצמו ומעלי! נמצא "..,

וכנ"ל  מעול! לו שלחוה לא פשוט  כי אי0, לו, יגיע  לא  שאכ*  להבטיח  דאגו כבר האשה שצד  מה  ז ').מלבד (סי '

�ודאי �� משאנ* , והבדוי המיוצר הסיפור כפי ו"סרב*", "בורח " "מורד" שהוא בעל על באמת  כא* דני! היינו א!  הנה ,

וכנ"ל ע "ז בי"ד  שלוחי היו [א!  גמורה  כפיה  ע"י א, כשר  הגט  היה  להחת "ס  ורואי* )דג!  ד"ה  ל"ג, דהג! (סי' ,[

להבעל . שיש  לי" "קי!  זכות מכח  הגט  לפסול שיי0  לא מ "מ  בכה "ג , ג!  לכו, אי* בפת "ש  להלכה  ג"פ שהובא  דלהגבו"א

לעיל���� נתבאר ל"ג):כבר יכופו (הערה  שלא  "חומרא " בתור כתב  רק בכה"ג, גמורה כפיה "פסל" לא  הגבו"א  דג! 

[וכ"פ דוקא , ברירה" ב "דר0 רק  דא "א , האיסור  חומר מכח  גמורה, בכפיה בכה "ג  `mixtג!  ziad(י "ג סי' תרכ "ו , ].(חדשות 


א, ����� דהרי כהגבו"א, לי" "קי! זכות  לו יש  דהבעל  בכשנאמר  החת "ס, דברי ע"פ לפוסלה  בכה"ג לדו* ל "ש 

פסול  דהגט  ודאי וכבנ "ד, "מורד" אינו כשהבעל גרידא , מ "ע טענת  שעל כפיה  [משא "כ וכנ"ל, לפיסולא  קאמר לא  איהו

לעיל  המנויי* הפוסקי!  ושאר והחזו"א  החת "ס  לדעת בי* לכו "ע, ח ')ובטל  וז"פ .(הערה עליה!], חולק  שו! שיימצא  מבלי
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בזה ].יש), במקצת" "הודה כבר גופא זה  שנוכל אי$

לעילוזהו  ביררנו שכבר מה  ז'):,מלבד עצ�(סי ' דכל 

הברירה" "אופ� ובפרט ברירה ", ע"ד לכופו ה "היתר

עצו� "טעות" הו"ל: בא "י, די� הבתי שפסקו מה

עי"ש. צדדי�, וצידי הצדדי�  מכל משנה " "בדבר

שלולא קלותו  דלמרות אלא  מהרלב "געוד,

הבולט  הפסלנות  בגלל  עכ"ז  בה , מפורס�  שהוא 

לפעול יכולי� היו  לא  זה , בגט שיש והמוחלט

ולא שכמ�, על הגט  כשרות  אחריות ליקח  אצליה�,

[הנ"ל  שלה�  דעת" בה "גילוי כלל  ל"ג )כתבו ](סי'

כשר". שה "גט ע�אדרבה ,המלי�: מזה  התחמקו 

קורא שכל כמו ובולטי� , נכרי�  טצדקאות מיני כל 

בכל שנמנעו מבחי�  במתינות  דבריה� על העובר

"סמכות�". על  הגט כשרות  אחריות  ליקח שלא  כוח�

מלשונותיה�אלא  ושוב  חזור "להעתיק " שמרבי�

שאומרי�: וכמי הרבני", "בי "ד מצהירי�..של "אנחנו 

אומרי� ".. מבלי "שאת� א� "מורד" [שהבעל 

התמוהי� ] דבריכ�  לפי וא "כ כ� , כשר,שנתברר  הגט

כלו�". אומרי� לא  "אנחנו" אבל

שו�ובכדי  ישאר  שלא בברירות, זאת  להבהיר

בסיו� ומדגישי� חוזרי� ה� בדבר, טעות או ספק

יוציאדבריה�: מאשדוד הרבני  בי"ד , �"וכמוב

."�בנידו שקרשאנ� מרהיב ואי� החלטה  לכתוב 

כדי�", נעשה  ש"הגט  כתבו : "שה�" כאילו  בשמ� : גלוי 

בו ברירה ", בדר$ "נעשה  שאכ�  שכותבי� : כאילו  וג�

להלאה]: [נעתיק  וכנ "ל. כלל , כ�  כתבו  שלא  בזמ�

אחריה� "."ומה לחקור מה[הנה ,לנו 

שאי� הקורא : את  לשכנע  כוחותיו בשארית  שמנסה

דהרי  היטב , מוב�  זה  אחריה�", "לחקור צור$  שו�

אחריה�. יחקרו  שאכ� הוא : שרוצה  מה  האחרו�  דבר 

אחרי דהרי  וחקרנו  זאת שעשינו  דברגע  חזינ�,

שדברי מיד התברר ושקרי�.שאנ� דבריה�, מבודי�

נעשהדלא  "לא שהכפיה  בדבריה�: שמבואר  רק 

כתבו לא שא� נתברר: זאת דג� אלא  ברירה", בדר$

וכנ"ל  הגט, על  "כשר" מלת ולא )מד"ע  ביה"ד, .(ד"ה

לא"ומה  הבעל  דמסתברא ; במילתא ג�

בבני  או באשדוד  ידוע , בב "ד  הידוע , ככל  ערער

היו� ". עד הגט , על אי$[יש ברק , להשתומ�,

כליל מתעל� זה , ושקר�  הבעל"של�  בביתמ "ערעור

דאשת דינינו, מאיסורא  לאפרושי בי"ד ומ"הכרזת

עלאיש ", רבי�  ו"טעמי�" "מקורות " המו�  ע� המזויי�

דינינו מבית שיצא  מה  הגט, של  המוחלט פסלנות 

כ"ז)כנ"ל נשלחולמרות עי"ש.(סי' זה , שכרוז 

אשדוד, הרבני  לבי"ד וג� משפחתה, ולבני להאשה 

"בכתב" בי"דונתפרס� 1084),בפקנס וג�(רישו�:

בשיעורי פה " בי "ד""בעל 805)."קול שישמה (שיעור

שעות בכ "ד כולו , העול� בכל גישה  אפשרות  לה�

[וכפי  ומחצה, שני� שני מש$ כבר זה  ביממה,

ה"אינטרנעט"], על ג� זה כרוז נתפרסמה  השמועה,

סופו. ועד העול� מסו� מובהק "קול " לזה והיה 

להכחישעכ"ז ומנסה דנ� , "שאנ�" הפוקר  בא 

בתמימות וטוע� בצהרי�, השמש  את  נחושה במצח

עד מעושה: הגט על הבעל ערער לא הידוע ש "ככל

המלי�:ובתוכ "דהיו� ". מיד מצר� די�הוא "בבית

ברק", בבני או  באשדוד לוידוע  יטרפו  שא� בכדי

הבעל "ערער" דאכ�  פניו: על הקר ה "מציאות" את

דבית מראש: המזומ�  בנצחו�  יטעו� אז  הגט, על

באשדוד.... או  בא "י  אינו  זהאלאדינינו  שנוכל

עצו� ל "חידוש" ה "מקור" שלקח מהיכ� לציי�  "שכח"

בי"ד  אצל דוקא  רק  מועיל  אינו הבעל דערעור הזה :

ברק ...או באשדודש לדבריו]:בבני [נחזור

מתחילבפטיש"כ "מכה  שלו , הדת  הריסת לגמר 

 �אתשאנ ובנכליות, "בשקר " להשלי$ הנסיו�  ע�

של צוארו  קולר על  הגט  כשרות דאחריות  גושפנקא 

שטרנבו!. ה "רבנות"דבר ,הגר"מ  רשעי שכל  מה 

וטוחני� חוזרי� וה� רב, שלל  כמוצא  עליה  התאחזו

ושוב חזור דיליה טחינא קימחא  שלבסו�עד את

וכדלקמ�. בכתב, זאת ומכחיש  עצמו שטרנבו$ רב  בא

של"פסק  הראב "ד  כב ' לפני הובא  זה, די�

�שטרנבו משה  רבי  הגאו� החרדית העדה

לפסקהודיע והואשליט "א. מצטר� שהוא
זה אי� ,��$די�  כי  אברר : לנ"ל בנוס� בא� 

______________________

�זכינו �� סו,  שסו, גדולה" "שמחה  המקור.., שבכל היחיד ההדגשה  מהוי!  וג!  במקור, ה!  הללו מלי!  "הדגשת "

מי  החרדית ", ה"עדה ראב "ד ולבי* ה "רבנות ", בי* "הערצה ", וג! הדעת" "קירוב  ששורה המאוחל : להיו! להגיע 
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יהיה הוא א�  ג�  לבעלה , לחזור מוכנה האשה

לשלו� " אליה  לחזור  .��$מוכ�

בלי "מיד  הנ "ל , בשאלה  לאשה פניתי

השיבה : והיא הראב "ד , דברי  את  להודיע 

לחזור מוכ� שהוא  לה יודיע  בעלה  א� שאפילו

ימי  לכל עגונה  להישאר מוכנה "היא  אליה,

אליו" לחזור  ולא  .��$חייה,

שליט "א ,"לאור הראב"ד כבוד הסכמת

נתגרשה חיימובי�  רחל  הגברת  כי לפסוק : נראה

כ"ב ביו�  כדמו"י חיימובי� יעקב אשר  מבעלה 

______________________

ר' הגה "ק  ̂ "Ï ,שמייסדה  Ê „ÏÚÙ�Ú�‡Ê  ÌÈÈÁ  ÛÒÂÈ ראה] תענית ", ל "יו!  ה "רבנות" התיסדות  יו! l`xyicקבע   ̀rx`c `xn

רי "ז ) ד,  ישראל,(ח"ב, מגדולי נאסרה  שהוראת!  ומי ,[�� wqixan f"ixbd iazkn,( פ "ח l`ei (מכתב ixac,( קי"ח סוס"י  (שו "ת ,

mirexd  zepkyn,( פ"ז אל,  ד,  zxb`c`(ח "ג, `piixw,( רמ "ט סי' לקמ*(ח "ב, ראה )[וראה  ד"ה  שהגענו .(בפני! , לא*  לנו  אוי ,[

�וכאילו �� לשלו! ", אליה  לחזור מוכ* "יהיה הבעל א! בדבר : "מסתפק" שהוא  כאילו "ת!", פני מעמיד זה נוכל 

ו"מרד" בה מיא* בנ"ד  שהבעל כאילו שלו : השקר משמרת על  לעמוד מוכרח  הוא  דהרי פע! , אי בה  מיא* שהוא 

[וכנ"ל עליו "מרדה" שהיא  להיפ0 : הוא שהאמת בעוד  א ')עליה , נ "ז )ולקמ*(סי' שאי* ����].(סי ' רק : דלא מה , מלבד 

אדרבה  הגט , כפיית  הכשרת על כשלהו קולא  יטיל  שזה  אליו , לחזור תמא* היא שא! זה : ל "תנאי" הלכתי בסיס שו! 

להפוסקי!  ואפילו  עליה, מרד שהבעל כאילו שייצרו: מה  השקר לפי א, דהרי מהלכה, כליל  ומופר0 מנוגד הוא  זה  רעיו* 

[וכנ"ל לגרש  לכופו מותר גמור  ל"ג)ד"מורד " אלא ���].(הערה  העבר", על  "הענשה  בתור  זה דאי* ברור מיהא  זה 

אלא  אליה , לחזור ורוצה  ממרדו חוזר  שהוא  ברגע  אבל במרדו, עומד כשהוא  דוקא כלומר ההוה ": על  די* "בציעת 

ונעל!  שעיגנה  במה  בעבר, לה  שגר!  הגדול  צערה  יסוד על מעמדה  שמנמקת  יהא  לו א!  א,  מלקבלו, ממאנת  שהיא 

לו. למחול יכולה  ואינה  כ "כ, ארו0  זמ* כפיה ���ממנה  להיתר כלשהו כבסיס לשמש  זה , נימוק  בכח  דאי*  פשוט ,

אלא  לגרש , לכופו היתר שו!  ליכא  ולכו "ע "מורד ", די* לו  אי*  ממאנת , והיא  אליה  לחזור  מוכ* שהוא  דברגע כיו*  כלל ,

וכנ"ל  ע"ז לכו,  דאסור דקימ "ל בעלמא , עלי" כ "מאיס  המצב  מתהוה היותר כ"ה ),דכל  הגט (הערה  זה סמ0  על כפו וא! 

וכנ"ל  בדיעבד  כשנישאת א,  והאחרו* ).פסול ד"ה  ל"ט , להדיא ���(הערה  וצ"א )i"acepפסק  צ ' סי ' אה"ע רשע (תניינא, בבעל

חתונת! , לאחר שנה  חצי  ̄ ,שעזבה  ÂÒÈ‡·  ‰ÈÏÚ  ̇ ¯Á‡  ‡˘� Ì‚Â ,˙ÂÙÂˆ¯  ÌÈ�˘  ·"È  Í˘ÓÏ  ‰�ÓÓ  ÌÏÚ�Â כשתפסוהו ואח "כ 

ומסיק: במ "ע, בו מיאנה  והיא  אצלה , ולחזור השניה  לגרש  שרוצה  ·�ÈÂ„È אמר  ‡ÏÂ  ÔÈËÂ˘· ‰Ê‰ ˘È‡‰ ÛÂÎÏ  ‰ÏÈÏÁ
, ÌÈÎÒÓ È�È‡ Î"‚ ,ÔÈÈ¯·Ú  ‡Â‰ ˘¯‚È ‡Ï Ì‡˘ ÂÏ ¯ÓÂÏ  ÌÈ¯·„·  ÂÏÈÙ‡Â" ,ÏÏÎ, עמו לדור לחייבה  דא"א שכתב : [הג!

‡ÓÂ¯מדוע ]  ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ:[..שתפסוהו לאחר  ‡˘˙Â",[עתה   ÌÚ  ̄ Â„Ï  ‰ˆÂ¯˘.עכ "ל��
בתכלית :�� פשוט  דד"ז

רוצית  שאינה "מורדת" אשה  של לבעלה  דמתירי* הרווחת : ההלכה  כלפי ג! דהרי במרדו, שעומד בזמ*  רק ל"ה  ד "מורד"

כשחזרה  א,  אחרת  לישא  לו מתירי* שוב פ"א , עליו  שמרדה  דכל אמרינ* דלא  פשוט  מ "מ  עליה, אחרת  לישא  גט , לקבל

הפוקר דא,  וברור תקנה ˘‡�Ôממרידתה , מדי* רק שאינה הקל , חדר"ג  לגבי א, הוא  כ* וא! לזה ..., יסכי!  ג "כ  דנ*,

והג!),וכנ "ל ד"ה  כ"א , החמור.(הערה איש דאשת  ערוה  התרת  כלפי וק "ו ש!���כש "כ דבשקר  פשוט , בפי ˘‡�Ôהלי*

הכפיה :˘ÍÂ·�¯Ëהרב בכשרות  "תנאי" שהטיל  ‡ÂÈÏ,כאילו ¯ÂÊÁÏÓ  Ô‡Ó˙  ‰˘‡‰ Ì‡·" בורות" שהוא  זה "גדר" דהרי

[וכש "כ  גבהו ארזי!  כגובה  א!  א,  אד! , שו!  בכח  שאי* וכמוב* וכנ"ל, מהלכתא  כליל מופר0  משאנ*, הבית " בעל  ו "דעת 

לקמ* [וראה  בעלמא... כריסית מסברא הפוסקי!  מגדולי איתני!  יסודות  על  לחלוק שכמותו]: קטני!  מ"ח )לקטני ].(הערה 

�מצהרת :�� שהיא  מה  דג!  ופשוט  הקודמת , הערה  ÌÏÂÚÏ "ראה  ÂÏˆ‡ ¯ÂÊÁ˙  ‡Ï"˘ המורדות כל דהרי כלו! , משנה אינו

וכנ"ל  גט  מת* על  עלי דמאיס  מורדת  של בעלה כופי* דאי* שכתבו הפוסקי!  כל ואטו כ*, אומרות  עלי במאיס 

וכ "ו ) כ"ה  אליו...(הערות שתחזור בכשאומרת  מיירו עי'���ה! בפוסקי! , צ"ו ):nx "`מפורש  סי ' ̇ (שו "ת, ÂÈ‰Ï  ̇ ¯ÁÂ·˘"
,"ÂÏ  ‰Ï‡  ̄˘‡  ̆ È‡Ï „ÂÚ ‚ÂÂ„Ê˙˙  ‡ÏÂ , ‰ÈÓÈ  ÏÎ ‰�Â‚Úxiayn y`xe(כ"ז סי' אה "ע ורצה (ח "א , וזנות  למינות  [בנתפס 

טענה ]: והיא  ·„Ú˙‰ לשוב , ‰¯Ó‚ ‰˘‡‰Â ,.. ‰¯È·ÚÂ ˙Â�ÈÓ· ÔÓÊ Î"Î Ï‚¯Â‰˘ ¯Á‡Ó ,ÏÏÎ  ‰ÏÚ··  ̇ Â�Ó‡� „ÂÚ  ‰Ï ÔÈ‡˘"

"ÂÈÏ‡ ¯ÂÊÁÏ  ‡ÏÂ Ô‚Ú˙‰Ï .. ‰Ï  ·ËÂÓ„ להכשיר דא "א  כש "כ וא"כ גט , במת* "חייבוהו" לא  דא,  חזינ*, ועכ"ז עכ"ל,

כזה . סרק  מטע!  �כפיה 
[לא � לעול! , אצלו תחזור שלא ה"אמת": שכ* משוכנעי!  כשאנו דאפילו ברור, מזה  יותר

לעיל  דהבאנו דהרי כלו! , משנה  אינו ג "כ וכידוע ], טענות " "מלומדי ה!  שרוב!  עי ')כהיו! ד"ה ל"ג, כל (הערה הסכמת 

ÈÈÁ‰,הפוסקי! : ÈÓÈ  ÏÎ  ‰�‚ÚÏ " Ú"Ó„  ̇ „¯ÂÓ"  Ï˘  ‰ÏÚ·Ï ¯˙ÂÓ„, כפיה עליו  להתיר זו טענה בכח  דיש נימא  אי0  וא "כ 

דברי בקיצור "לרצונה", מתגרשת שאשה  נמצינו: הרי תורה".˘‡�Ôדא"כ דעת  "היפ0  שהוא מובהק  בעה "ב " "דעת  ה! 
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כדמו"י  להנשא מותרת  והיא תשע"א, אב  מנח�

מכה�". תשע "ג .אורלבר סיו� שלמהלכ "ט חיי� 

ה 'תשע"ג".שאנ�. בתמוז א ' ביו�  נית�

.[3404858 [דאק.

המקורי לדעת:נחו�  נוסח  לידינו  שהגיע

סיו�שאנ� שלממכתבו  לכ"ט  באור שכתב  מה  דנ� ,

קוד� ימי� שני קרח], פרשת שישי [ליל  תשע"ג

שלפנינו , בנוסח וה "שינויי�" ה "תיקוני�" שהכניס

שהכניס מה חקת], פרשת [א ' תשע "ג  תמוז  א ' ביו�

למשמרת . הרבוש� לתיק בש� כותב  הוא 

השונה להפס"ד, להסכמתו  אחר  "תנאי" שטרנבו$,

כנ "ל . בתיק  והניח  שכתב  ה "תנאי" מ� דהנה ,לגמרי

המלי�: כב 'אחר  לפני הובא זה די�  "פסק 

משה רבי הגאו� החרדית  העדה  של  הראב"ד

שליט"א ", �בזה "ל :שטרנבו ש� ממשי$ הוא 

מורדהסכי�:"והוא הבעל אכ� שא�
אישות , עניני  החזו "אמכל  אחר  אי� הרי

לא עליו וא� כלו� , ולא  כגבו"א שלא  שפסק

מותרת ". והאשה  , �נסמו מי  על  , �[ראה נסמו

ומ"ג)לעיל  מ ', ל"ג, "מחלוקת"(הערות  כא� אי� דבאמת

והחזו"א,בי�  גמורהגבו"א ב"מורד" מודי� דכולהו 

יש אז ברירה , בדר$ כפיה אפשרות  דבדליכא  ואמיתי:

ושג� גמורה, בכפיה בכה "ג ].להחת"סלכופו  כשירה 

לומה  היה  [שלא  שטרנבו$ שרב  כא� , רואי� אנו 

התנה: העובדא ] בפרטי כלל מושג שאינושו� 

עניני  מכל מורד הבעל �אכ "א� רק : לההיתר מסכי�

וכנ "לאישות", הכפיה להכשיר שיש  ודאי דבכה "ג 

ל"ג). מסכי�ובאמת (הערה היה א� דא� פשוט,

רק התנאי: להדיא להתנות  מבלי לההיתר, "בסתמא "

מעצמו , מוב� ג "כ  גמור, "מורד" הוא אכ�  הבעל  א�

תיאור ע "פ רק ל "ש פס"ד, שו� על  "הסכמה " שכל

וז "פ . לפניו , שהוצג  כפי דלפי ונמצינו :העובדא 

"מרד" לא שהבעל שבנ"ד: העובדא  מציאות אמיתת

�כא �אי מעול�, כלל .עליה ההיתר  על "הסכמה "

דמתקריבר� , דנ�  שהבחי�שאנ�,פוקר בהיות 

כל יתקלקל האמיתי, זה  הסכמה " תנאי "נוסח דע "פ 

ההיתר,דהלא שאיפתו . כל הפרכת יתגלה זה עפ "י

עליה , מרד לא  שהבעל  האמת: היטב  "ידע " הוא  דהרי

ושמענו )[וכדלקמ�  לשנותעל ].(ד "ה החליט, כ� 

הנ"ל  בלשו� הסכמה " תנאי  פסק),"נוסח וכאילו(ד"ה

היא א� המוגח$ : התנאי ע� לההיתר הסכמתו  שתלה 

לחזור יסכי�  הוא  א� "א� אליו , לחזור תסכי� לא 

מגוח$אמנ� ,אליה ". "תנאי" שהטיל  כאילו  השקר

אחיזה לו שאי�  רק לא  דהרי מאוד, בולט כזה 

וכנ "ל מ "הלכה". כליל מנוגד שג� אלא  ב "מציאות ",

ומ"ו), מ"ה , וזפו"ב.(הערות

העני� :ושמענו  בתו$  שה� נאמני� מאנשי�

ע�  התווכח גוטנטג טר�שאנ� שהרב  ספורי� ימי�

מהיתירו שיחזור  אליו  והתחנ�  האסור, החתונה 

הזמ� בכל בשלו� רצה  דהבעל  שהתברר לו: בהסבירו 

מעול�. עליה  "מרד " עליו"אדרבה ,ולא  "מרדה היא 

ומה לכא�, שבא טר� שבועות כמה  אותו בעזבה

[וכנ "ל  עליו איומה  "הכרח" ע "י  היה  לכא�  (סי 'שבא 

נ "ז )ולקמ�א') ויסוד (סי ' בסיס שו� ליכא הרי וא "כ  ,

לההיתר]. הפוקרוע "ז כלל לו שלאהשיב  : �שאנ

פי  "על  רק  פוסק הוא כי העובדא , אמיתת לו איכפת 

בתיק", הנמצאי�  [נחזור��$וחסלהמסמכי� .

שאנ�]: מכתב של  המקורי מנוסח להעתיק

רח"ג "פסק הגאו�  לפני הובא  זה די� 

הודיע : הוא  עיו�  ולאחר  שליט"א, צימבליסט 

______________________

�הול0 �� דהכל עכו "! ", "מנהג  נוהגי! ה! גיסא מחד  התוכחה : מיו!  לה!  ואוי הדי*, מיו!  הללו  לפוקרי! לה!  אוי

נחוצי!  מפרטי!  להתעל!  לה! להתיר מועיל בתיק ", נמצא  לא ש "הדבר המגוכ0 דהאמתלא כאילו  ה "תיק ", אחר

לאיסור  כלשהו "ראיה " דכל  התיק, לתו0 להכניס להניח  מה  "מגבילי!" ה! גיסא  ומאיד0 לעלמא, איש  אשת  התרת  בעני*

ש! . להכניסה  מרשי!  ואינ!  מחניקי! וכגו*:���ה!  ליד!, שהגיע  לאיסור כבד משקל שבער0 מכתבי!  כמה לנו

הנ "ל מלעלוב הרבנית  של ד'),מכתבה  דלקמ*(סי' מלעלוב האדמו"ר של  נ "ז),מכתבו  פסלנות (סי ' על  דינינו" בית  "הכרזת

הנ"ל כ"ז),הגט  דלקמ*(סי' הנ"ל מאדמו "ר דינינו  בית  של עדות " נ "א),ה "גביית דלקמ*(סי ' מהבעל ערעור" (סי'"מכתב 

לה!נ "ט ), במיוחד יכולי! ��מש "כ  שאינ! תמימי! , פני בהעמדת  באי!  ה!  ואח "כ בתיק, להכניס מיאנו ועוד  אלה 

ע  רק  יותר .לפסוק  לידע יוכלו איכה דהכי בתיק , הנמצא  2"
בעוה "ב ��� לה!  ישול!  בודאי כי ראש! , יעלה גדול 

לגיהנ!  אות!  וידונו פע! , אי שעשו  מה הטובי!  מעשיה!  שלה!, "תיק" לתו0  להכניס יניחו לא  דש!  מדה ", כנגד  "מדה 
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הדי�. לפסק  מצטר�  שיטתבהסתמ�שהוא על

מאחר מורדי� , שניה� בנידו� ירוח�  רבינו

הבעל , את רוצה  אינה האשה  שג� ברור: דכהיו� 

ירוח� " לרבינו יודו הכל  ואיל$.��$ובזה  [מכא� 

עצמו]:שאנ� דברי

כ"ג,"דברי נתיב  במישרי� ה�  ירוח� רבינו

ב� [וז "ל]:ח"ח אברה�  ר' הרב מורי  וכתב 

בעינא לא שאמרה  שאשה לו  נראה  כי אשמעאל,

לא נמי אנא אומר  והוא  וכתובה , גט לי  ית�  ליה ,

מסתברא גט, לית� רוצה  איני  אבל  ,�ל בעינא 

מעיקר כלו�  להפסידה  כמורדת  אותה  דני� דאי� 

ונדוניא..". כותבשאנ� והזייפ� [הנוכל כתובה  דנ� 

נקודות ..., כמה  המלי�כא�  על  �בזדו מדלג הוא  ובזה 

להבזה"ל:רי"ו ש�מש "כ  משהינ�  מיהו אלא 

אגיטא , ירחי  בהו"תריסת  הדרי "דילמא 
מעיני ופשוט ,עכ "ל. הללו  מלי� מסתיר  שהוא 

כל נדחי�  בזה דהרי המוב� : "הטע�" מ� הקורא 

וכנ"ל בר�).חלומותיו , מד"ה מ"ח , וממשי$]:(הערה

תוספת והפסידה  לגרש, אותו כופי� שנה "לאחר 

למשקל דאדעתא  מדיליה , לה דיהיב  מה וכל 

לה יהיב  לא  רי"ו],ולמיפק  לשו�  העתק  כא� [עד

בספרי  ירוח�  רבינו שיטת בעני�  בהרחבה  ועי'

כ "ח " סי' אה "ע  במשפט  .��$עיוני�

והסכמת"לאור  הראב "ד , כב ' ודברי  הנ"ל,

כי  לפסוק : נראה שליט"א, צימבליסט  הגרח"ג

אשר מבעלה נתגרשה חיימובי�  רחל הגברת 

______________________

טובי!. מעשי!  ג!  עשינו הלא ה "אמת ", היכ* וכשיצעקו : דורות , הנמצא 
�לדורי לפי  כא* פוסקי!  "אנחנו לה!: יענו

"יושר". מהו היטב להבי* לקח  ילמדו ואז הרבנות", אצל לפסוק  נוהגת! שאת! "כמו בדיוק  בתיק"..,

�אי0 �� בעליל רואי*  עליו ,˘ˆËÒÈÏ·ÓÈ הנה, שמרדה היא  דהאשה  הבולט : האמת  ע!  בנפשו עצה לשות ידע לא

וכנ"ל  לכו"ע  ברור בכה "ג  ההיתר הלא  שאנ*, דברי וכפי עליה  ש "מרד" מבעל  שהמדובר אלא  ד"הדאל"כ (בפני! ,

דברי��והוא ), ע! המוחות  לטשטש רוצה  חדש:e"ix,כ*  Ê‰ ",בשקר   ÏÚ  ‰Ê Â„¯Ó  Ì‰È�˘" ̆ :Ô‡Î ÔÂ„È�‰˘ ÂÏÈ‡Î
כל  אבל  עליה , "מרד " הבעל דג!  להשיאני: רוצה  הוא עכ "ז עליו, "מרדה " שהיא  להודות  מוכרח  שכבר  דאיה"נ כלומר

דהרי גמור , "שקר" שזהו יודע  פה , עד  שהבאנו הראיות  על שעבר  ÌÏÂÚÓ .מי  ‰ÈÏÚ  „¯Ó  ‡Ï ÏÚ·‰���� לפי א, 

הוכחנו  כבר הרי מ "מ  וכנ "ל], שז"א  מה עליה , מרד  הבעל שג! [כאילו  זה ", על זה  שניה!  "מרדו שבנ"ד הבדוי: השקר 

מ"ה ):לעיל שהמורד\ת (הערה  וכל בלבד , ההוה " על די* "בציעת רק  העבר", על  "הענשה  אינו "מרד", על  שכופי* דהדי*

גט . קבלת ] או  [מת*  חיוב שו!  כא* אי* המרידה , מ* להדיא��
חוזר \ת  כתבה  זה שגדר אלא  בנ"ד עצמ e"ixעוד, ו

בזה "ל: ‡‚ËÈ‡ גופא  ÈÁ¯È  ̇ ÒÈ¯˙  ‰Ï Ô�È‰˘Ó,"eda ixcd  ̀nlic"*דנ ופוקר שרשע  טעמא  ÂÏ„Ï‚ והיינו ÛÈÈÊÂ  Ú˘Ù ,Ô�‡˘
Â"È¯ ÔÂ˘Ï Â˙˜˙Ú‰· ÂÏÏ‰ ÌÈÏÓ ÏÚזה )[וכדהערנו קטע  הפרכת (בפני! , יתגלה  שבזה  היטב  ידע זה  ו"זייפ*" נוכל דהרי ,[

לקוניה ... נורא  דמייתי עורבא  לההוא דמיא ויהא  מזימותיו, דבמקו! ���
כל  פניו , על ומטפח  בולט  הקושיא  לפי"ז

לו  היה  וכנ"ל , הבעל כפיית היתר  לעני* קולא  שו!  יוצא  אי* שממיאונה מה  אליו, לחזור מוכנת  היא א!  ממנה : ששאל

לכו"ע . פסולה  שהכפיה  ודאי דבכה "ג  אליה , לחזור מוכ* הוא א!  פע! ]: בה שמיא* השקר  לפי [א,  מהבעל  לשאול

�·È¯ÙÒמש"כ:��  ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ˙ËÈ˘ ÔÈ�Ú·  ‰·Á¯‰· ' ÈÚÂ"htyna mipeir,"Á"Î 'ÈÒ  Ú" ‰‡, בקשתו את  קיימנו הנה 

גרגיר  אבל  להעתיק!, כדאי שאי*  מה  רוח  ורעות הבל  בדברי ש!  מרבה שהוא  אי0  בעליל ראינו ש!  העיו* ולאחר

וז"ל : נעתיק ה'שאננ'י! " ב"לעג ש!  שכתב  כדיבי" "מילי מהני ‰„ÌÈ�ÈÈ אחד ÈÏÂ„‚ÓÂ È¯ÈÎ·Ó  „Á‡Ó È˙ÚÓ˘ ¯·ÎÂ"

 ÔÈ‡˘  ÌÈ˜È˙ ¯Â˙ÙÏ Ô˙È�  ÂÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÈÎ , ÌÈ�ÈÈ„Ï "‰˜ÈËÂÈ·ÈË�‡"Î  ‡Â‰˘ , ÌÁÂ¯È Â�È·¯  Ï˘ Â�È„ ˙‡  ÏÈ˘Ó‰˘ , ‡" ËÈÏ˘
" ‡ˆÂÓ  Ì‰Ï. ועפ"ל רי"ו����עכ "ל של  הק' דבריו  המתארי!  ד"הירוס ÈËÂÈ·ËÈ�‡" Î˜‰ "הללו מחלת!  על [מסתמא 

יאמרו  בעלה על מורדת שהאשה  ובכ"פ ב"שקר", דבריו את  לנצל ביכולת!  שיש  חושבי!  בה ], לקויי!  שה!  מה  הדת"

כא*. שעשו וכמו  וחסל , עליה, מרד  הוא  שג!  הנכו* ,����בשקר: במצב  שלא  תרופות  שלקיחת  הכלל : מ*  שכחו ה! 

לעיל הוכחנו וכבר וכידוע , ועצומות  גדולות  ולסכנות למחלות  ההיפ0 : ולא ):גור! ד"ה מ "ח , זיי, (הערה זה  שנוכל  אי0 

לו... נוחי! היו שלא  מה  הזה, מה "אניטביוטיקה " מלי!  כמה  על  ש #��לדלוג  לדעת : הוא hqilanivנחו/  דנ*,

חיבור על dxeacמה"מסכימי! " zxhr(תש"ע שבתורה(לביא , חמורי!  איסורי! כל  ˜ÔÈ˘Â„È"המתיר   ̇ Ú˜Ù‰"Î מי ועוד,

במכתבו˘ÍÂ·�¯ÚËשהרב נגדו תשע"ד)מיהה אייר  ("צמח ")].(כ"ז אנוש  לבעל  גט " "זיכוי שיש ���בפרשת לאחר 

של  לשונו נעתיק המדובר, מ "מי" מושג  זה ˘‡�Ôלנו קטע  לפני מש "כ שיתווכח (בפני! )דנ* , וכמו עליה לדלוג  שהכרחנו

וז"ל : 
����הקורא ,��� ÏÚ·‰  ‡·È  ‡Ï „ÂÚ ÏÎ , ̇ „¯ÂÓ  ̄„‚·  ‰�È‡ ‡È‰ ,Â·  ‰ˆÂ¯  ‰�È‡ ÈÎ ÌÂÈ‰ ¯Ó‡˙  ‰˘‡‰ Ì‡ Ì‚
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אב מנח� כ "ב ביו� כדמו"י חיימובי� יעקב

לבר כדמו"י להינשא  מותרת  והיא תשע "א ,

תיקוני�אורמכה�. ע�  תשע "ג , סיו� לכ"ט 

שאנ�. שלמה חיי�  תשע "ג". תמוז ליתרט "ו 
כב ' זה, די�  לפסק  הסכמה על  חתמו עוז,

שמצ�"שקר"[זהו הראב "ד ", מה  מתו$�שאנ גס ,

על שטרנבו$ רב  חת�  לא  דמעול� אצבעותיו ,

דלקמ� במכתבו להדיא  וכמש"כ ע')ההיתר, (סי '

שליט "א ,עי"ש ], צימבליסט הגרח"ג כב ' "וכ�

תשע "ד". כסלו כ "ה ביו� 

של[עד  ממכתבו המקורי נוסח מ�  ההעתקה  כא� 

,�דלעילשאנ להנוסח אח"כ ששינה פסק)מה  (מד "ה

בתיק. שהוכנס ש�,ועתה מה  לההמש$ נחזור 

השקרי  ה "הכשר" על כ"פ חוזרי� שה� אי$ ונראה 

כ$וזהו הזה. כל  חוזרי� דהשקרני� הידוע : ע "פ 

נדמה שכבר עד שלה�, ה"שקרי�" על פעמי� הרבה 

וממשיכי�]: "אמתיי�".... שהדברי� עצמ�: בעיני

בזה "ל :"החלטה "יוצא ירושלי� הרבני מבי"ד

גירושי� "נתקבל ותעודת  די� בית  מעשה

הברית", דארצות הרבני�  אגודת  הדי� מבית

לעיל[כבר  ל "ג):נתבאר של(סי ' דבריה� על שהעובר

מליקח שהשתמרו בעליל, יראה רלב "ג , בי "ד

"חוות שו� מלומר ומנעו הגט, כשרות על ה "אחריות"

הגט. כשרות על עצמיי" שמרבי�וכל דעת  מה 

בהמוב� : רק  הוא  כלו�,במלי�, אומרי�  אינ� "אנחנו 

מאתנו, בקשת� "שאת� לאשר: יכולי�  אנו  זאת רק

מחליטי� ...: אנחנו  אבל ,�כדי נעשה  שהגט שנאמר

בידכ�"..., ההחלטה  [וממשיכי�]:להשאיר עי"ש ].

אשר"ולאור הח"מ  של  קודמת  החלטה

נתגרשה חיימובי�  רחל  הגברת בנפרד , צורפה 

כ"ב ביו�  כדמו"י חיימובי� יעקב אשר  מבעלה 

כדמו"י  להינשא מותרת  והיא תשע"א, אב  מנח�

תשע "ג . סיו� לכ"ט  אור  מכה�. חיי�[חתו�]:לבר 

שאנ� אב "ד".שלמה  3.[3405965 [דאק

"�� ����#:b"ryz  fenz  a

די� "יוצא בזה "ל :"פסק  ירושלי� , הרבני מבי"ד

אביב"ראיתי תל אב"ד כבוד כתב אשר  את

בהסכמת שליט "א, שאנ�  שלמה  חיי� רבי הגאו� 

משה רבי  הגדול  הגאו� החרדית העדה ראב "ד 

רחל הגברת  כי לפסוק: שליט "א, �שטרנבו

חיימובי� יעקב אשר מבעלה נתגרשה  חיימובי� 

והיא תשע "א, אב  מנח�  כ"ב ביו� כדמו "י ת "ז

מכה�. לבר  כדמו"י להינשא לאחרמותרת 
שבתיק , ובחומר שאנ� הרב  שכתב נימוקי� העיו�

להיתר". מצטר� והנני עמ� , תיכו� ידי א�

רחל"לאור  הגברת פוסקי� : האמור ,

חיימובי� יעקב אשר מבעלה נתגרשה  חיימובי� 

והיא תשע"א, אב  מנח�  כ"ב  ביו�  כדמו "י

מכה�. לבר  כדמו"י  להינשא  הגירושי�מותרת 
זה פס "ד  וע"כ ארצות"הברית , בניו"יורק נערכו

גירושי�". ל "תעודת  תחלי�  פסקהעתק ישמש

האוכלוסי�, ברשות  הרישו�  לפקיד  יועבר זה די�

האישי  מצב את  וישנה  המרש� את שיעדכ�  כדי

ביו� נית� ל "גרושי�", מ "נשואי�" הצדדי�  של

התשע "ג . בתמוז  –[חתו�]:ב ' כה�  יקותיאל  הרב

גדלי'ג�אב "ד. חיי� להיתר, מצטר� אני

3410713].צימבליסט ". [דאק.

"סומי�"בקיצור, של שרשרת  כא� , רואי�  אנו 

בעוד  מנהיג�, שפיקח כאילו  בזה , זה  המתאחזי�

מאומה.. אומר  אינו  מה� אחד שאנ�דהרי שא�

על  הסכי�שטרנבו! מסתמ$ היותר שלכל [מי

הדבר, אמת אכ�  א� מפורש: בתנאי רק  להיתר,

וג� "לעג�" בכדי ו "בורח" "מורד " הוא  שהבעל 

______________________

 Ô˙Ó ¯Á‡Ï  ÌÂÈ‰ ¯Ó‡˙  ‰˘‡‰˘  ‰Ó , ̇ Â˘È‡ È�È�Ú ÏÎÓ „¯ÂÓ ¯„‚·  ‡Â‰ ·ÊÚ˘  ÏÚ·‰ , ̇ È· ÌÂÏ˘Ï ÔÎÂÓ  ‡Â‰ ÈÎ ¯È‰ˆÈÂ

 ÔÓÊ‰ ÏÚ  ̄ÓÂ‡  ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ÏÚ·· ‰ˆÂ¯ ‰�È‡˘ ÈÓÎ  ÌÂÈÎ ·˘Á˙  ‰˘‡‰  Ì‡ Ì‚ Ó"Ó , ̇ È˙ÎÏ‰  ̇ ÂÚÓ˘Ó ÏÎ ÂÏ ÔÈ‡ ,Ë‚‰
 Â‡ ‰ˆÂ¯ ‰�È‡ ¯„‚‰ ‡È‰ ÈÎ ÔÚËÈ  Ì‡  Ì‚ Ó"Ó , Ú¯ÙÓÏ ˙„¯ÂÓ  ÔÈ‡˘ ¯Â¯· ,Â·  ‰˙ˆ¯ ‡Ï ¯·Î  Ê‡ Ì‡  Û‡Â , ‰ÈÙÎ‰ Ï˘

Â�È�ÙÏ È¯‰ , ̃ ÙÒ:[...ד ÔÏ‰Ï "[ה "אנטיביוטיקה" ‡·ÂÈ˘ ÈÙÎÂ ,ÌÁÂ¯È  Â�È·¯ ˙ËÈ˘ ל .עכ"����דבריו �� להבי*  קשות

"ללמוד  המסוגל  "הפכפכ*"] [איזה  בעול!  קיי!  שא!  כא*  והעתקנוה בפני! , עליה!  שדלגנו  והיי"ט  ונלאינו, המבולבלי! ,

אורה . בקר* להעמידנו  בטוב!  נא  שיואילו  עצמו]: "שאנ*" ג!  [כולל  אותו מזמיני!  אנו  המטושטשי! , בדבריו  פשט "
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וכנ "ל והוא )"סרב� "..., ד"ה מ"ח, ו(סי ' ,[�צימבליסטוכה

עליה� ... א�ו "מיהו "מסתמכי� האחראי", ה "מתיר 

אחד! לקמ� לא  ע')...ראה וסי ' ס"ב, (סי'

"� ����#:c"ryz ixyz gk

רחל נתפרס�  שהאשה  המבהילה: השמיעה

"נתארסה" חיימובי� יעקב אשר ר' אשת חיימובי� 

הבחור מוזס ע�  ברק.יוס�  מבני

אתנו וכשבועיי� התקשר כ�, בפע�לאחר

: �גוטנטגהרה "ג הראשו מנשה מבי"ד נחו� שליט"א 

קרלי�. לכלאזורק הגר"נ מהשתייכות� התוודענו

"סדר על נכתבו כא�  עד דברינו  [וכל הפרשה,

התיק לידינו שהגיע  לאחר  "למפרע ", בדר$  הזמני� "

כדלהל�. שבינינו  המו "מ  התחיל ומאז  ה "רבנות "], של 

"
� ����#:c"ryz  oeyg ck

דינינועשו  המשפט :בית עדות"שער "גביית

שליט"א  מלעלוב  בזה "ל :מהאדמו "ר

���������#�� ��� ���� ������ ��#� ����
!���� ��� ������� �� ���� ����� ���

������ ����� ��� ������ ������
����� ���

����� ����� �����
�������� ���� �����

�
�)���������
���� ��� ��
���� �� ���
����� ���� ��%� !���� �� ������
���
���� ����� �
 ����� �� ��� ����� �������

!���� ���� �� �� ��� �� ���� �� ��� ������
���� ����� ���� ������ ��� ��� �� ������

'�� ���������������� ����� ������ ����
���
����� ����� ���� ������� �������
��
������������ ����	����� ��� ������ �� ����

'�)� ���� ��� ��� ������ ������ ��� !����� �����

�������� �� ��� ���� ��� ����� ����� ��
��� �� ����� ������ ��� ���� �� !��� � �
���� ��� �� ��� !���%� ���� ����� ������ ����
)��� ��� ��� !)� ��� �� !����� ���� �� ��%� ���
��� ������" ����� ��� ������ ��� !��� ������"� ����

'��� ��� �� �

��������� ��%� �� �� ��� !����� ����� �����
���� ����� ��� ����� !����� ���%� ���� ��

��� ������� ���%�� ���� ���� !��� ���� �� ���
'���� ��� #��� ���� %��� �����[חתו�]:������'

'���� � ��" ���� דייני�].����� שני [ועוד 

.[1084 רישו�: בי"ד" ["פנקס

"�� ����#:c"ryz  oeyg  dk

נוראהכרזה :יוצא פירצה  למנוע בי"ד "התראת 

רח"ל" איש  דאשת  �בזה "ל :דנישואי דינינו מבית 
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"�� ����#:c"ryz  oeyg  fk

פנויה "יצאה  אשדוד "תעודת הרבני מבי"ד

בזה "ל :

הרב"אני  פינטוהח "מ שמעו�  המכה� חיי� 

סמ� על  כי בזאת : מאשר  באשדוד, ראשי כרב 

והמסמכי� כחי ] בא  בפני  [או בפני שנגבו  העדיות 

כחי). בא  בפני (או  בפני כי הנני שהוצגו קובע :

יהודי/גרושה הינה ארלי�  רחל  חיימובי* מרת 

תשע "א , אב  כ "ב  בתארי� מת� מגירושיה  ועד 

הערה : הנישואי�. בברית  באה  לא זו תעודה 

המאשר ירושלי� הרבני בי"ד החלטת  מצ"ב

בארה "ב . הכלה  פינטו".[חתו�]:גירושי  ש' חיי� 

בזה ,רואי�  לטשטש רוצי� שה� אי$ בעליל ,

הינה הזה  שדאקיומענט נישואי�"..כאילו  "תעודת

בעני�אבל  דבר  שו� כא�  כתוב  דלא  יראה , הרואה 

נישואי� ". ב "היתר או  הגט" היותררק "הכשר לכל 

ש�: קובעי�  הגטה� את האשה  שקיבלה שמאז

אד�..,(הפסול) לשו�  �עדיי נישאתה  לא  עתה , ועד -

שכמות�.... ליצי�

"�� ����#:c"ryz elqk g"x

הגדול "תשובה"יצא זאגערמהגאו� זאב  משה

שו"ת מח"ס  משה,שליט "א  בזה "ל :וישב 

לכבוד"ב "ה, לפ "ק , תשע "ד  כסלו  ר "ח

נעי� בתשבחות  המהולל הגאו� הרב ידידינו 

מה"ר  וכו', גוטנטג המדות  מנשה נחו�
קארעלי� הגר "נ של  בי"ד חבר שליט "א ,

שליט "א".

מהרא"ש"קיבלתי להרה"ג שכתב  תשובתו

שליט "א , הנ "לגשטטנר לרב  ענינו  שכבר [בהיות 

דבריו, כל גלוי"על בי "ד המוצג ב"מכתב בפנקס

,(1100 כל(רישו�: על כא�  לחזור  לנחו� , מצאנו  לא

עוה "פ ]. הדברי�  יהל� ,והנה אריכות מני מה

איני  בעה "ר, הלב  במחלת  שחליתי  אחר  [ובפרט 

קידוש שהוא במקו�  רק  בפרסומת , להיות  רוצה

כא�  אבל  מזה , להתחמק היתר  ידעתי לא  ש "ש 

יחידי ]. עני� אחתרקהוא בספינה  שא�  היות 

סכנה], שמתפשטת[יש יוחסי�  בפסולי  והוא

ובמזיד , בשוגג יודעי�  בלי  בעה"ר מחנינו  �בתו

הש� ". בחילול  מזיד ואחד שוגג אחד  שנינו  והרי 

הרה"ג "הנה, דברי על שכתב שבמה  הג� 

אנכי ג� ראותי הנ"ל, קוד� ראשונה  (בהשקפה 

כ "ת) שדוקאדברי הפוסקי�  שמש "כ הבנתי,

לכופה לו אי� ונד נע שהוא  אחריו],באופ� [ללכת

ולא זו, באר� כמבוא[כשהל$ ]הוא  אחרת רבאר� 

.�$בדבריה� "

______________________

�לעיל� הסברנו ג'):כבר אות ה', ענ, ז', דהדי*(סי ' כתבו: הפוסקי!  גדולי ס "ט ):r"eya דלהקת  קנ "ד, סי' מוכרח (אה "ע דא!

ולא  למקו!  ממקו!  לנוס  בכשמוכרח  דוקא  הוא  הרא "ש , מ* שמקורה זמ*, גט  על  אותו כופי*  אחרת  אר/ אל ליל0

א,  אמנ!  בהנדפס, זו  שורה נחסרה  סופר טעות  דע"י אלא  להדיא, הרא"ש כתב  דכ*  אחד, במקו!  משתקע בכשהוא 

את  לכו,  מתיר זה  אי*  דאכתי  עכ"פ: מודי! ג "כ  זה ], טעות  [מכח  אחרת  למדינה  אחריו ללכת חייבת  שאינה הסוברי*:

גט . מת* על 
��הבעל �����xzqa ditka('וד ג' אותיות  ז', ענ,  ד', קנ"ה ),m"cyxdnמ*(סי ' ihplb(סי'  m"xdn,( נ"ה (סי'

 i"acep,( ס "ז סי' אה "ע  dyn(קמא , jxae(' ח מקו! (סי' לשנות  זכות להבעל  יש  א!  הפוסקי!: מחלוקת  דכל  להדיא: שכתבו

אכתי  אחריו , ללכת חייבת שאינה  דמה מודי!: השוללי!  ג! אבל  אחריו", ללכת  "לכופה  יכול  א!  לעני* רק  הוא  מגור!,

גט ". "כפיית עליו מתיר לעיל����אינו מבואר כבר וט ')דהרי ח ' שיטות (הערות  נגד  שכפו דכל הפוסקי! : מהסכמת 

כש "כ  א"כ ובטל, פסול הגט  המועטי!  כשה!  א,  נמצאי! האוסרי!, היו  א!  א, המיעוט  דעת  סמ0 על לכו,  לסמו0  דא "א 

לכו"ע. ובטל פסול היה  דהגט  פשוט  כפו וא! אחד, במקו!  משתקע כשהוא  אפילו לכו, המתירי* פוסקי!  ����איזה 
רק  נאמרה  לא  ודאי זה  דדי* מחמת  הוא  ברירה, ע "ד  הכפיה  היתר על הפירכא  דעיקר  דמלתא , לרווחא  רק הוא  כ "ז

וכנ"ל  במורדת , ולא  בו רוצית  שאשתו מי א ')בבעל  אות  אמנ! ),ולקמ*(ש!, ותל"מ .(ד"ה  וזפו"ב
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ברור"רק מכרחת , העניה  דעתי היתה א�

מעיר עדי� כארה "ב , אחרת  אר� שבזמה"ז לי 

קד�],אחר הוא ,[בימי החילוק  טע�   �כרח שעל

המרחק , משו�  אר�או הוי כלל, דבדר$ [כלומר

מגור�], מעיר גדול מקו�  בריחוק היו�אחרת א"כ 

לארה"ב יותר  הרבה קרוב  מהירותשהמרחק [ע "י

קד�]מאזנסיעה], אחרת.[בימי הטע�אולעיר

אחרת] שבאר� בנ "א  טבע  שינוי כמש"כ[מחמת

מג' מ"ר  �שצרי שהטע�  חדר"ג, גבי האחרוני� 

שוני� . טבע� שיהיה הוא: ברורא"כמדינות

גדול שינוי  היה שנה שמוני�  שלפני  כל , בעיני

מהיו� לקרקא , מווילנא למשל פולי� באר� יותר

ש� , חברותיה מוצאת אשה שכל לארה "ב , מא"י 

אחר[רק ]והוא אחרת],כעיר כמדינה  רק[ולא 

כדלהל� לכא�  עני� אינו אמנ� )[בלא "ה  ]".(ד "ה

הזה"אבל  מעשה  לי  הרע העני�, בעיקר 

שג� בטעלעפא�, לכת "ר  ג� שאמרתי כמו  מאוד,

כרחה ],בחדר "ג בעל  אשה לגרש קל[שלא  שהוא 

הדי�  שמעיקר  איש , אשת  מאיסור יותר  הרבה

לרצונה , ולא  לרצונו, האיש כתבו [ועכ"ז ]מוציא

הדי�. למהר שאי� בדברי�ק "ו האחרוני�

קל בי "ד  לכל הדבר  למסור  למהר  אי� שכאלו

שלא באופ� שלוחי�  ישלח כס� בצע  שבעד וריק,

לו  הגידו ולא  בי "ד , שליח  שהוא  כלל  הבעל  ידע 

רשעות� שיתוודע  שפחדו כיו� הבי "ד  הוא  מי  ג�

ראה  הדברי�, גלוי "[כוונת וד'),ב "מכתב ב', (טענה

בי"דהמוצג  1100)בפנקס היה],(רישו�: שלא  ברור 

כלל , בי "ד  לעיל התראת  א')[ראה  אות  ט"ז , ].(סי'

וכלל ,"וג�  כלל זו התראה  מהני  לא בדיעבד 

שיחזור דאו לו, יאמרו צעירי�  כמה  א� שהרי 

לה� ענה ולא גט, שית� עד  אותו  יכו או  לארצו,

שמי� שומו לכפות, יתירו ה� , מי יודע אינו כי

קל לכל  לענות  �צרי שאי� יבי� דעת בר  וכל  ע"ז,

גמור". הגט  יהיה  [אח"ז ] שבועיי� ועד  ופוחז ,

ממה  חו�  הזה , רלב "ג  הר ' דלאוהלא דקלא

אל� מאה  שבשביל בעצמו: ממנו ששמעו פסיק

אד� , לכל  בכפיה  גט  יסדר  לפני [ג�]דולר הביאו

במוריה  זה  בעני� שהדפיס  מה  גליו�[כעת  ל"ב, (שנה

רי "ח ) ד�  שמדברג-ה, הבעל על טוענת האשה  דא� :

גט ..]. על לכופו  מקו� יש קשות, אליה

נוראי�"כמדומני דברי� על  להשיב שאי� 

ילמד שהעו"ד  טענה  כל  על  שא�  שכאלו,

כבר עליו, לטעו� ש]להאשה  יכולה[נאמר  אינה

כופי� , עלי  שמאיס  מ"ד על  יסמכו  ואז לסבול,

זו ] שדיעה מכל(ש )[למרות כמעט  נדחה

איש. אשת  ספק הוא  עני� ובכל הפוסקי�,

פלוגתתוידוע שהוא  בנכפה, שג� החת"ס דברי

עליה ],הפוסקי� כופי�  לומר[א�  שא"א  כיו�

הרמב "�  גירושי�)כדברי לשמוע(סופ "ב שרוצה 

ש בי "ד , כהאוסרי� ,[יכול]בקול  לי  קי� לומר 

מה "ת [וא "כ] פסול  לעיל ודאי ".[ב ]הגט  (סי '[ראה

ח') הערה  ו', אות  א', ענ� ].ז ',

בשו"ע ,"ולדעתי , מבואר  ממונות בדיני  א�

עד ופשורי עקולי וכמה  התראות , ג '  �שצרי

וסי' י "א , (סי' בחו"מ כ"ז כמבואר  שגובי� ,

למהר גט כפיית בדי� להקל  אפשר  �האי צ"ט ),

מבואר ,ובחו"מולכפות . ס "ב) י "א , (סי'

ועי' שקראוהו , הבי "ד  שמות  כל  להודיע  �שצרי

מבואר קי"ב ) (ב "ק , ובשטמ"ק (ש�), בערה"ש

ינדוהו. יבוא  לא  שא�  ג�  להודיעו  �שצרי יותר,

כלוכי  בש�  וכדי� כדת  בו  שהתרו  העדי�  העידו

לפי  וברור  אתמהה, אותו, שתובעי�  הבי"ד  חברי 

שהדי�  אחר, בי"ד  שרוצה עונה : שהיה  העני�,

בי "ד זמ� לו  יתנו ואז  שיתבאר , כמו  בזה  עמו

כזה". דבר  בכל שנוהגי�  כמו לזה,

אינו "אמנ�  בזה , שדנת� מה  כל  לע"ד ,

כשהזוג  מדברי�  הפוסקי�  שהרי  כלל , לנ"ד עני�

שלא אותו שכופי� לנסוע , רוצה  והוא בבית� ,

גרע לא  עונה  שחיוב ש�, הגר "א  וביאר  לנסוע,

הוא וא�  נפשו, שתצא  עד  אותו  שמכי� מד"ס

שהרי  מעושה, גט  אינו יגרש , להנצל כדי  עצמו 

(והוא ). יסע, שלא  הוא  [וזהו ]הכפיה
אבל עונתה , יבטל  ולא בביתו שישאר כשמבקשת 

והיא עונתה, על ויתרה הרי מביתו  כשברחה

גמורה . ע"ז וכלמורדת בסי' בפוסקי� הדיו� 

אי�  שא� לאו, א�  מבוררת  אמתלא  לה  יש א� 

(אותו) כופי�  אמתלא  לחזור[אותה]לה בשוטי� 

הפוסקי� "לכל " והוא  עמו, ולשמש  לביתה 

כופי� ". אי� עלי שמאיס  דס "ל

דברי�"והג�  שיש שישמע מי שבזמה "ז 
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הג� לחזור, אותה  שכופי�  או [ש]כאלו קרוביה 

וה�  בעצות  ה�  לה , שעוזרי�  וחברותיה  מקורביה

בעל להמאיס  שדופותבכס� , בטענות בעיניה ה 

לביתה , לחזור  אותה  שכופי� נאמר א� קדי�,

מעול� . כ� שמעו לא  הזה  שבדור מאתנו, יצחקו

וא�וכיו� אלו, דיני�  למדו לא הרבני�  שרוב

זמנינו, של  בקיצורי�  מסתכלי�  בזה , מתערבי� 

בעיני  וחסד  ח�  למצוא ככול� רוב� שנעשו

להוציא סדו�  של  ברחמנות  ומתערבי�  הרחוב ,

מבעליה�. משפטי וכברנשי� בספר נתבאר 

משמני� שיותר מהמומחי�  הוכח שכבר ישראל ,

שישבר נקוה  ובעז"ה ע "ז, מתחרטי� אחוז 

הר ' עול  הנס[בנות]במהרה  ויבוא  צוארנו, מעל 

הרחוב אויר ישתנה  ואז  י "ז), (מעילה  מקו�  מכל 

הגדולי� ". אחר  שהולכי� 

בשלו�"וא�  ולחיות  לביתה לחזור  מבקשת 

מתערבי� שבביתה רואה  הוא א�  נדו�  אז אתו,

מביתה אותה  מוציאי�  שאז בית�, בשלו�  זרי�

ע "ה , בסי ' לעיל כמ"ש  הלכה )[ראה מבט  ב', ].(סי'

לדו� וא� יש  ואז לביתו, לחזור  לכופו יש  לאו,

על שכופי�  כגר "א , ס "ח קנ "ד סי ' שו"ע די�

הוא  המכות  וכל  עונה , לביתו [על]:מצות שיחזור

או בשלו�, עמה יבחר ]:לדור  גט ".[א� ית�

להשו "ע"אבל עני� אינו גט, רוצה היא א�

וט')[ ס"ח קנ"ד , שתובע]סי' הוא : הדיו� רק  כלל ,

אשתו, בחזקת  שהיא  כיו� הנתבע , אחר   �הול

ותתבע אצלו היא ותיסע  ממנו, לצאת  רוצה  והיא

ש� , בבי"ד  עמו לעיל לד� וב')[ראה א' ענפי� ז ', ].(סי '

לכופו,ואז  א�  לדו� יש ואז התראות , ג' די� יש 

�דר כמעט  ואי� בית , בשלו� רוצה שהוא  כיו�

ב כ"ז שנתבאר  כמו לכופו ישראל  [ספר]בדיני 

ישראל ". משפטי 

זו "וכ"ז  במדינה  אבל הרגיל , באופ�  ג� הוא 

בלי  בכלא  אותו מושיבי� שמיד  לכל , שידוע

ישראל גדולי שלדעת  וכיו�  ומענות , טענות

לכופה יש עמכ�, יחד נתפרס� שכבר  שליט "א ,

פסולי�. שלה�  וגיטי�  כשר , לבי"ד הא� ללכת
שמוציאי� שהדי� מזה , גדול  אל� בי "ד  �ל יש

י"ז). (סי' בחו"מ כמ "ש  אחרת, למדינה  אותו

חזרה,וא "כ בדי� לדו� שאי�  לחייבברור , [כלומר,

לא"י] לחזור הבעל  שלו�את סידרו שלא זמ� כל 

בבירור יודעי�  שאנו  כיו� ביניה�, בית 

לכפות , מצוה  שו� אי�  ובזה  בכלא, שתושיבנו

�צרי א�  או התביעות, ככל תביעה  שהוא  וכיו� 

זמ�  לו  שנותני�  ברור הרי כה "ג , מזונות  לתת 

(ללכת ) רוצה  בי"ד  לאיזה  [ליל$"].לחשוב

שבועיי� ,"אבל  יש  הגט  עד  מהשליחות א� 

הכו  השבועיי�  �ובתו מכת"ר, ששמעתי כמו

בשפיטאל להתרפא �שהוצר עד  רצח , מכות אותו

והוא מזו , גדולה  כפיה  �ל אי�  הכרה , בלי שהיה

החולי� .[אפילו ] בבית שהיה  אחר  הגט נת� א� 

כלל ,אבל  הכרה  בלי הגט  נת� שהועד , מה  כפי 

בלי  היה  החולי� בבית כשהיה אח"כ  ג�  שהרי 

היה א�  וג� מה "ת , בטל  זה  גט  א "כ הכרה,

שכ�  יתברר א�  אליו לחזור  מותרת  כה�, הבעל

מלעלוב מהרה "צ  שהועד מה כפי  היה ,

שליט "א".

עליכ� ,"ומה האחריות  שאי� שטענת�,

אי�  החרדי�  שהיהודי�  שכיו� מבי�, איני 

עליכ�ס רק  וחבריו, רלב"ג על ומכי� 

ג� ששמעתי כמו טוב , בש�  שנתפרסמת� 

עליכ� . גדולי�  שבחי� ירשת"ו הלא מגאב "ד
רבה אוקי� הדר  א'): מ "ג (גיטי� מ "ש  קורא  אני

, �ידי תחת הזאת  והמכשלה ודרש , עליה אמורא 

בה. נכשל אא "כ תורה דברי על עומד אד� אי�

לח "א,ובספרי  בהקדמה משה  [הבאתי]וישב 

כמעט , התלמוד בכל  כמותו שהלכה רבא, על 

ברבי� , שאמר ממה  בו חזר  פעמי�  מי' שיותר

הדורות גדולי  שחזרו  פעמי�  עשרות חשבנו וש� 

ואדרבה ק '), (זבחי�  מרע"ה  ובראש�  מדבריה� ,

האמיתית". גדולת� זה 

הרבנות"כתבתי  דברי על  וא�  הנלענ "ד ,

בכפיה , גט שהוא  כתבת�  שוני� , בגיטי�

עדי� לא  ועכ "פ גרע , שזה  לכאורה כמדומני 

המקורות ,והנה מאלו. ציינתי  לא  הדברי� ברוב 

רצוני  שאי� ובפרט  לפניכ� , ידוע שבודאי

חלילה , הש� חילול  מפני  יתפרס� זו  שתשובה 

וחברי  בתורה  הגדולי� להביד "צ רק נכתב  וזה 
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זולת לא  הקורה , בעובי שעומדי�  ישראל  משפטי

חלילה " שנהובזכרוני ,.�
$זה ל "ו שלפני

הרבני  הבי"ד  שכתבו חדר"ג, בעני� התערבתי

אחר שנתפרסמו  ברק , בני של  הביד"צ  נגד  בת "א

לת"א �שיי וב"ב  אלמי�, שה� הדור , לגדולי  זה

דב חוכא .[ר]ועוד  והוא  הבלי�  שני�וכמהי

וה�  כא�  ה� שהממשלה כיו� חר"ג, עני�  סוחבי� 

האשה". לצד תמיד  ה�  בארה "ב,

בנישואי� "ונזכרתי  תנאי אי� בספר מ"ש

תר"� )[ ווילנא היה]:(לובעצקי , תרמ"ד  שנת שעד

מחק גט  עני� ברצפת הגוי� בעיני מאוס

לסדר בצרפת שנהגו  פולי� בני לכ� הקתולי� ,

הצרפתי� האזרחי�  היהודי�  בעיני  נמאסו הגט ,

לה� . החק :ובשנתולעגו הגוי�  ששינו תרמ"ד

ע"י  מזה  זה  להפטר והאשה  האיש  שיוכלו

אזרחי  והיהודי� היוצרות נשתנו אז הערכאות ,

ישראל בדיני שג�  �האי עצות  חיפשו צרפת

העליונה . על  האשה  יד  הציעו,ואז תהיה 

בנישואי�  תנאי  או בי"ד  הפקר שיהיה 

האשה ], שתרצה  עד בתנאי רק חל  הכל[שהקידושי� 

הרחוב". בעיני ח� לישא 

שבארה"ב"וזהו  שכיו� בזמנינו, ג�

מצב הרימו ומזה  מאוד , עד גדולה ההפקרות

במדינת ג�  נמשכו ומזה למעלה , עד האשה

ר"ל . נוראה  שההפקרות  ומכריחי� ישראל 
ומצד שני�, החדר"ג לסחוב שלה�  הרבני� 

לפי  שאינו התוה "ק  דיני  נגד הגיטי�  למהר  השני 

העגונות ונתרבו החרדי� ), (ג�  הרחוב  רוח 

להתגרש . רוצות דבר כל שעל כביכול ,

הרחוב ,"וג�  אחר  שנמשכי�  החרדי�

מסיי  שהבע "ד  זו, לעבירה רב  כס�  ע�נותני� 

לעגונות . היתר עומדי�והרבני�להמציא

לה� מציעי�  השוני�  שהעסקני�  שוחד, במתת

העגונה , להתיר כדי התירי� להמציא רב, כס� 

כי  בעלה, את  לגזול  לה ולעזור  בצדק, ושלא  בצדק

עליה. גדולה  להבעלוחלילהרחמנות  לשל� 

אכזריות שהוא  אומרי�  ה�  שע"ז  הגט , בעד 

ועומד שגזלה  מה אחר  ג�  ע"י [ת ]מהבעל, לגזול

מעונש�. ר "ל  ח� ובפרטהערכאות , לשאת 

שנותני� החרדי� מהעשירי� ג�  הרחוב, בעיני

בדיני� לשמאל� ימינ�  בי� יודעי�  שאי� כס� ,

ה "י". אלו,

הפחות"וכמדומני, לכל  לפרס�  שעליכ� 

מכתבכ�  �סמ שעל ידעת� "שלא  בכתב  דוקא

מעול� , חשבת� שלא כזו בצורה  הגט  את  יכופו 

כה"ג, וכל עליכ�", הזה הגט  אחריות  ואי�

ואד�. אלה "י�  בעיני  ח� ג�ויותרותמצאו טוב ,

כיו�  רלב"ג, ע"י  שנעשה הנבלה  על  למחות

גרמא והוא ידיכ�, על  כ� נגר�  שלפחות 

לי ואבקשכ�,בנזיקי� ". לענות שלא

הנגיעות , הסירו אדרבה שונות , באמתלאות 

הרבנות , ע�  המלחמה  בראש שאת�  בזמ� ובפרט 

יכולי� הרבנות  אי� הא� עליכ� , יאמרו מה

דבר". כל  על  כאלו ותירוצי�  היתרי�  להמציא 

כפיית"ועוד, למסדר שנתנו  בסכו�  שהרי

בסכו� ברצו� גט  הבעל  נות�  היה לא הא�  הגט ,

אתמהה . הבריות :ומה שכזה , שמלעיזי� 

גט , בשביל  האשה  את  לנצל ד]שאסור  חו�[ז "א ,

ומוציאה בהבלי�  אותו מאמללת  שהיא  ממה 

הכס� לו מגיע  שיותר ברור הרי מחזקתו , אשה 

הגט יאסרו א�  ובודאי הפושע, הגט מלמסדר 

שיהיה הדבר שיסדרו ונדיבי� עסקני�  ימצאו

בתכלית. כשר  ומי אנא גט תרעו, בל  אחי ואנא

תקצ"ו  שבשנת  זי"ע, הח "ס  ממר� גדול  לנו

ה כנפות בכל  גדול  שמו  מודעהשהיה  הוציא  אר� ,

שיצאה שגיאה על  חנוני " נא "חנוני המתחלת 

שיק  מהר "�  תלמידו שהעיד  כמו (בתשובתו ).מידו

וכונתו "כה טובתכ�  שדורש  ידידכ� , דברי

זאב משה הסליחה. ואתכ� גרידא , לש"ש 

1084].זארגער ". דאק. בי"ד" ["פנקס

הגאו�הנה , של והאמתיי� הברורי� דבריו  על

הרב  תגובת בא  שממשובהיות כדלקמ�.פלסהנ"ל,

______________________

�
הרב� התעקשות וכבר ÒÏÙלאור שביניה! , הדו"ד שיתפרס!  לנשימה  כאויר  נחו/  וכדלקמ*, הללו אמת  דברי מלקבל

Ï¯·",אמחז"ל: „Â·Î ÔÈ˜ÏÂÁ ÔÈ‡  Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ˘È˘ ÌÂ˜Ó·" „. !הדברי לפרס!  החלטנו ע "כ
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מלאי� וג� האמת, היפ$ ה� שבדבריו , משפט כל 

תיבול ע�  האצבע , מ�  המצוצי� בדויי�  "מצאותי�"

בהלכה. בורות דלעילבאופ	 דברי דבריו שמצירו�

ל"ב) כ"כח(סי ' שימש  שהוא  בבירור : מתגלה ושבכא� ,

לאשרה זה, מהרס  "היתר " מאחורי שעמד מי הדוח�"

ובכ�"... "מכ� בבחינת  וסרק הבל  בדברי  ולהחזיקה

עגומהדהרי  כשפרשה  דא� כא�, שרואי�  ממה

היתה איש" ש "אשת החמור: לשלב  הגיע  כבר זו

"זר". לאיש  "להנשא " דאזולמרות מוכנת  שברור

בה "עובדא " הגדולות ההכחשות  לידיעתו: הגיע  כבר

כדבריו. המוכיחות החזקות  והראיות  הבעל , מצד

לרגעועכ "ז עד אדרבה  לאחוריו , זה  קל  נרתע  לא 

השקר את לייפות  במעמדו להחזיק  התעקש האחרו� 

על וחת�  כרע  שלבסו� [הג� נחושה . ה "צובמצח

ס')וכדלקמ�מניעה " בעליל :מזה ].(סי' מתברר

מתחילתה , ההיתר של הדוח� כח  כל  היה  שהוא 

"מורד", אינו שהבעל האמת: שידע  והואלמרות

.�הדי את  �לית ועליו זה, במכשול העיקרי האש� 

שלאי  לשונו את  להעתיק החלטנו פלס לזאת 

כזה,ע� בולטות  אתראותיות  על תגובתינו  ואת 

וכדלעיל כזה , [באותיות  מרובעות  סוגריי�  (סי 'בתו$ 

האמת ,כדי ].ל"ב ) החותמת למי  אחרו� : דור שידעו

דשקר, הפסולי� מגוחכי�ו"למי" הבלי� איזה  על

לעלמא. איש " "אשת זה קל  התיר גסי� וז "ל :ושקרי� 

זארגער הגאו�"לכבוד שליט"אמהרמ"ז

בירושלי� ". החרדית  העדה של  ביד"צ  חבר 

שאני "ידידי  שליט"א, גוטנטג רנ"מ  הגאו�

תלתא במותב לאריות, כזנב  עמו  להיות  זוכה

שלכ� מכתב  לי "הראה ואה "ע ", גיטי� בעיניני 

חיימובי� , יעקב אשר  של הגט והיהבעני�  [הלואי

להתיר מתעקש היה  לא דאז  לאריות ", כ"זנב מתנהג 

לעיל וראה ובורות, הבל  דברי יסוד על איש אשת

ל "ב) מתואר :(סי' הוא  די� "שש� בית הגר "נכ"אב  של 

העובדאומהמכתבקרלי�...]. שפרטי ניכר ,

"אבל כתבת� : ולכ� כלל, לכ�  ידועי�  אינ�

קל וכו', מאד  הזה המעשה  לי הרע  העני� בעיקר 

שבעד וריק , קל  די� בית  לכל הדבר למסור וחומר

הבעל ידע  שלא באופ�  שלוחי�  ישלח  כס� בצע 

מי  ג�  לו  הגידו ולא די� , בית שליח שהוא  כלל 

כו". רשעות� שיודע  שפחדו כיו�  די� , הבית  הוא 

בי "ד"הנה, החלטת היה לכופו פס"ד עיקר

התגלגל שהתיק אחרי מורחב , במושב  דיד� 

דיו  וכמה  בכמה  שני� כ 10 [זהו ני� ".אצלינו

על מדיוני� התיק  לנו יראה אדרבה מוחלט, שקר

שני�...]. עשר למש$ שארכו מה  "זו ", פרשה 

לגט"."ועשינו או בית  לשלו�  [ג� השתדלות 

לאר "י, לדו�  לבוא  לכופו  פס "ד: דהוצאת אינו, זה

אינה : למשטרה , למוסרו  אליו איימה שאשתו  בעוד

כלל]. בית" לשלו� פנינו "ג� "השתדלות 

והלה אותו, הבריחו  פיו שעל מלעלוב, להאדמו"ר 

והתחמק ". פעולה לשת�  שקר[ג� סירב זה 

שו� בש�  אליו  פנו לא  שמעול� אמר כי מוחלט,

הכפיה . טר� שליחרק בי"ד פנה  הכפיה" "לאחר

האדמו"ר: השיב ואז  שלו, הגבאי אל  מה"רבנות "

התחילו ואז  עמ�, לדבר מוכ� אינו כזו רציחה  דלאחר

וכנ"ל  שלה�, ה"טעראר " ע� מ"ד )לרדפו  - ל"ז  ].(סי'

בית"ואחרי שלו� או גט  להשיג היאוש

של לפס "ד  אלינו האשה פנתה  רגילי� , בדרכי�

לגט ". וכפיה בעלמא ,[ג� חיוב  מילי פטומי זהו 

הודענו מלעלוב, הרבנית וג� שאנחנו , מה אחרי דהכי

במפורש: בבית לה עמה  �להתדיי  �מוב "שבעלה 

כזה :דינינו ", מצב  לתאר העוז  לו יש כ"אחרי עדיי�

רגילי� "?, בדרכי�  בית שלו�  או גט  להשיג היאוש

לא א�  רגילי�", כ "דרכי� אצלו  נחשבו  מה  וכי

בד"ת. עלובעוד שיתדיינו להתרע� מנסה שהוא 

העובדא ש"פרטי כאילו שליט"א : זארגער  הגרמ "ז 

אינ� ה� טוב: היותר  לצד הרי לו ", ידועי� אינ�

בזדו� ]. מה�  שמתעל�  או לפלס , ידועי�

הרבה"ג�  אחרי היה ולכופו, לחייבו הפס"ד

ודיוני� ". שראה[תמיהני ,התבוננות  לאחר אי$

לה� שהכינו מה  העדי�, לחתימת  הפנוי שמקו�

נשאר להבעל, והפס"ד ההזמנה  שמסרו לחתו� :

מעול�,מה ריק� . קיבלה  לא  שהבעל אומרת: דזאת

והכי  הבעל, בפני שלא "דיוני� " מצדיק  כזאת הכי

מה ש� , לדו� לבוא  הבעל  את לחייב כזאת פס "ד

לעיל וכמבואר גמור משנה" בדבר "טעות (סי 'שהוא 

אתמהה ].ז '), להקרא, תוכל "התבוננות"

העדה"וזה של הגאב "ד  ע "י  חתו� הפס "ד,

, �שטרנבו משה  ר ' הגאו� מרנ� וע "י  החרדית,



�����������	  c" ryz elqk g"x [cp  oniq] �

קרלי� והגר "נ  וואזנר, מוהר "ש  והגאו�

שיתודעואת�שליט "א. לזה : קורי� 

"ויותר כתבת�: דבריכ�  ובסו� "רשעות�"?,

ע"י...". שנעשה הנבלה על  למחות  אי�טוב 
מבי "ד פס"ד  ע "י הנעשה בדבר "נבלה" תקרא

הקהלות ובי"ד  באשדוד , הרבני  ובי"ד דיד� ,

צדיקי  זקני  גדולי ע "י וחתו�  דאשדוד , החרדיות

הגרמ "ז ,[הוא הדור ?". את  להפחיד כא� מתאמ�

שבאמת בעוד הנ"ל, זקני�  כל בכבוד שפגע  כאילו

תשוב : חיקו על  זו הוא ,דאי� שטענה נזהר לא 

שהוא מה כזה, מסול� פס "ד מתח"י להוציא  שלא

וכנ"ל  פני� מחמשה משנה " בדבר ז '),"טעות (סי '

בחתימת� הדור  גדולי זקני  כבוד להשפלת ולגרו� 

וכנ"ל  כ '),עליה  באיומיו]:(הערה ממשי$ והוא 

לעזור"עוד פניה מכתב ג�  ידינו, תחת  יש

הגראי "ל מרנ�  בידי חתו�  גט , להשיג לאשה

קניבסקי, והגר "ח  וואזנר, והגר "ש  שטיינמ�,

שליט "א".  �שטרנבו והגר "מ  קרלי� , והגר "נ

לעיל [כבר כ '),מבואר שעסקני�(סי ' מה זה  שמכתב 

ע� הדור, גדולי זקני עליה החתימו הציורנוכלי� 

מבעל שהמדובר בשקר: לה�  שתיארו מה  המסול�

ברח והוא  בשלו� , עמו  לחיות הרוצית  באשתו  שבגד 

לעגנה... בכדי כאילווע� ממנה המסול�: הטצדקי

שית� לשחדו בכדי גדולות, תרומות לקב� שנצר$

של כיס� את למלאות נקב� שהממו�  בזמ�  בו  גט ,

שהכהו. הפראי� בריוני�

זה ,ולצי�  במכתב  מלהכניס  החסירו לא  הללו

כאילו הגלוי: השקר בידי ג� עלה ד "בקישוי

מוצאו..", מקו� להתוודע נפלאי�" בעוד "עסקני�

מוצאו. מקו� ידעו והכל  מעול�, נעל� שלא

מהפלסשיתביישובמקו�  זה, גלוי משקר

הנפלאי�" הדור,שה "עסקני� גדולי  זקני את בה  רימו 

השקר את לייפות  מנסה הוא  צחוק, מה� לעשות

הגרמ"ז...]. על "איו�" כאמצעות בה ולהשתמש הזה ,

עדות"ג�  בגביית  כי נכו�, אינו  דעובדא  גופא

אינו  פס "ד , ליד�  שנמסר  שכפוהו: אלו  העידו

של הפס "ד או שלנו, הפס"ד א� בבירור לנו ידוע

דירת�". מקו� שבאשדוד  הרבני [א� הבי"ד 

איזה ידוע " "אינו  מדוע בזה, "אמת " של  קורטוב  יש

אצל�]. לברר יכול הלא  ביד�, שתפסו  פס "ד

מבי "ד"וכפי הפס "ד  זה היה השערה,

במתינות מאוד  התנהגו שה� באשדוד , הרבני

זה ". ה "מתינות"[הנה ,בדי�  על הוכחות  מ� אחת 

של דואר" ה "כתובת תיאור מאופ�  להביא  יש שלה�,

כ" גלוי: בליצנות  פע�  בכל  שציינוה  מה USA..הבעל,

שיגיעוומעול�  כלל , השתדלות שו� עשו  לא 

זה וא� כלל.., ע "ז  בדקו ולא  חקרו  לא  וג�  להבעל ,

"הפקירות". מהו  יודעי�  אנו אי�  יקרא , "מתינות"

הגדולאבל  ה"מתינות" על  מוכיח  היותר העד

שהבעל דיעות": ב "רוב  שהחליטו מה  הוא  שלה�,

לא וא� כלל, הדבר  נתברר שלא למרות  "מורד", הוא 

בפירוש ... זאת להדגיש הללו לצי� זאת התביישו 

בגלוי  להצהיר דוגמתה, שאי�  "הפקירות " אומרת

והרהיבו שקר ", "מציאות על כ�  מחליטי� שה�

לעלמא. איש" "אשת עי"ז  להפקיר הרקע  בזה  להכי� 

שאנו אי$ לדעת לנו ,פלסרוצי� להסביר יכול 

מהו א "כ אצלו , ייקרא  "מתינות" כזה  התנהגות דא�

"הפקירות "... עלזולת לדעתו  כוונתו א�

בחכות� ה "רבנות " אנשי שהראו  מה ה "מתינות",

והמזוי� המגוח$ הפס"ד הוצאת  מעת גדול  בסבלנות

תשע"א): תשרי  "מורד".(ה' הוא  והמתינו שהבעל

עצמו המציא  שסו"ס עד שלימות, שני� שלש כמעט

תשע"ג ),שאנ�הפוקר תמוז  את(א ' להקדיח והתנדב 

שמוכ� מהותו , את לגלות והרהיב ברבי� תבשילו 

שכזה..]. מופר$ די� " "פסק סמ$ על  כ "המתיר" לשרת

שמי�"."וה�  יראי לנו  [ערב� נראי�

כירא כלל  נוהג  אינו  עצמו  המעיד כי צרי$, ערבא

ולעיל כא�  כותבו אחרי ל"ב)שמי�, הרבה(סי' כ "כ 

והבל בורות דברי הרבה כ$  וכל  וכזבי�, שקרי�

איש "]. "אשת  עי"ז  שה�"וידועלהתיר לנו,

." �שטרנבו משה ר ' הגאו� ע� [ראהמתייעצי� 

פסק ),לעיל  ד"ה  מ�  מ"ח, ע')ולקמ� (סי ' וד"ל ].(סי'

שאל"וה�  לא  והוא  פס"ד, שיש  לו  אמרו

ס"ד):לקמ� [ראה כלו�". ש�(סי ' שהיה  שמי אי$

מה�: שאל שהבעל בבי"ד: העיד הכפיה , איזהבשעת

לו :בי"ד, ענו  נפק "מ.וה�  �דא�ופשוט ,שאי

אינו הבעל , על מקובל  שאינו בי"ד ע "י  נעשה  הכפיה 

חכמי�"]. לדברי  לשמוע  ד"מצוה  הטע� דל"ש כלו� ,

היו "וא� בודאי לראות , ומבקש  שואל היה

ליד� ". נמסר   �כ לש�  שהרי  לו, מראי� 
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מש "כ[הוא  הבורות דברי  על לחזור כא� , מנסה 

ל "ב):לעיל  להבעל(סי ' ברירה  שהיה  שכל  כאילו 

הו "ל שוב  אמר, ולא  שאל  ולא לומר, או  לשאול

ברירה ". "בדר$ ה"ברירה"דהרי הכפיה  לו היה

דליכא נמצא , אלו בורות דברי ולפי ולומר..., לשאול

דהרי  כלל , ברירה " בדר$ שלא  "כפיה  של  מציאות 

לומר... או לשאול להבעל  לו  אפשר פע� ואזיל בכל 

לא מדוע עליה� ": "להתרע�  דבמקו�  איפכא : בתר

הבעל : על  מתרע� הוא  למיעבד, להו כדבעי לו  הראו

כ�...]. לעשות שחייב  כאילו מה� , שאל " שלא "מדוע 

שלנו "ומה  בי "ד  או באשדוד , לבי"ד יש 

יראת[בשאלה לפחד". "חוסר על  מעיד רק זו,

הרבה לו שיש  מבי� בודאי יר "ש, בו  שיש  דמי שמי�",

לעלמא איש  אשת  להתיר  כשבא  לפחד", "מה מאוד

שכזה...]. והבל  סרק  דברי סמ$ על 

ש "הכי "ומזה  שכתבת� : מה  ג�  הטע� ,

לארצו, שיחזור  שאו לו, יאמרו צעירי� כמה  א� 

אינו  כי  לה� , ענה  ולא  גט, שית� עד  אותו יכו או

של ופס "ד  הבא כי  אינו, עכ"ד, כו' ה�  מי יודע

כששטר נאמ� ששליח כמו  בידו, מוכר  בי"ד

בידו",[לאבידו". "מוכר  שהפס"ד אי$ כלל , הסביר 

הכזה קמוט, נייר איזה ביד� שתפסו  את "ל דאפילו 

דגברי  באמת, חושב  אטו  בידו", מוכר "פס "ד מקרי

ביד� לתפוס שיוכלי� חשודי�  אינ� שכמות� אלימי

סת�. נייר ת�,בקיצור ,איזה  פני מעמיד הוא

באי� בריוני� שכנופיית דכל  באמת : שסובר כאילו

גט . מת�  על  בעל להכשירכל להכות  שנצר$  מה

ביד�, קמוט  נייר איזה  שיתפסו רק : הוא הכפיה , את

ת�"]: "שאלת  ע� וממשי$ מכאיב..., צחוק

כזה ,"ואני  נידו� לכ�  יזדמ� א� שואל,

ומעג�  למדה "י מאשתו  שברח בעל  לכו�  �שצרי

לא[שקראותה ". וג�  "ברח ", לא הוא  מוחלט ,

אדרבה אותה , הדירה."עיג� " בעזבה ממנו ברחה היא 

אותווהיא  כרחו ,"הבריחה " עליו :בעל באיימה

של אילמי לאנשי ושתל$ למשטרה , שתמסרנו 

בעלה"]. ואת עצמה את היא  "עיגנה  וככה "הרבנות",

של"והוא  מצב  הוא  שש�  בארה "ב , נמצא

מציעי� את�  �האי בפרהסיא, לכופו פקו"נ 

אלה". שעשו באופ�  לא  א� זה, פס "ד  לבצע

יודע[הוא  שאינו  כאילו  זו , בשאלה  ת� פני מעמיד

באמת הא� נאות, באופ�  הדברי� לסדר  להציע  אי$

דעתו על עלתה  הפשוטה :לא להבטיח העצה 

ולהודיע שהוציא , מה ה "הזמנות " יקבל שהבעל 

עליה  שמוטל לד"ת",להאשה: על"ליל! להגיב  ולא 

באיו� בד"ת: עמה  להתדיי� מוכ� שהוא  בעלה  הודעת

"מכות"... על"חידוש "ע� עלתה  לא  כזה , גדול 

מעוות פס "ד להוציא  בעצה : תפס רק פלס, של דעתו

הרווייה ברירה, ע"ד לכופו שמותר  כאילו  ומסול�,

משנה. בדבר טעותי� חמשה כשא�ולבסו� ע�

זאת , ג� מכשיר  הוא גמורה , כפיה  רק עשו לא  זאת

דעתו... לפי האמיתי  הפתרו�  ש"זהו" ואנחנו וכאילו

לו שנתחשק למי העצה  מהו ממנו : חזרה  שואלי�

שמותר בשקר  לו לומר העצה : הא� חזיר , לאכול 

לאכלה..]. שאסור  האמת: את  לו להודיע  או  לאכלה ,

שבי "ד"ובזה  שכתבת�, מה ג�  נסתלק

שעשוי  האיש  זה  וכ� שהאכסנאי, זמ�, לו יתנו

עמו, מעשה היה  שכבר כפי אחר , למקו�  לברוח 

י "ד". סי ' חו "מ  עי' מיד , דני� [שקרבודאי

יספר אדרבה  נברא , ולא  היה שלא  מה  וגס, מוחלט

שרצה אי$  היה", "שכבר מה  הנורא  ה "מעשה " לנו  נא 

באיזה עצמו  את ולהטמי�  ומדבריות ליערות לנוס 

הטובהלא מערה ... מרצונו עצמו  המציא  הבעל

וכנ"ל וד'),לד"ת ג', הזמנה(סי' שו� שקיבל מבלי א�

במקו� לכא�  בואו מעת  הזמ�  בכל נמצא  והיה  כלל,

מתפלל יו� יו�  אותו  רואי�  והכל  וידוע , קבוע  אחד

מדרשי�.בפ בבתי די�ג� ומבי לו  יש דהבעל מש"כ :

בשעת לכא�  שבאתה דהאשה הוא : נהפו$ "אכסנאי",

כא� עמו לדו�  חייבת והיתה  זה , די�  "לה " יש הכפיה ,

וכנ"ל  א')לכו"ע , אות  ב', ענ� ז ', עי"ש ].(סי '

מחלה"מה  ובזה  מביתו  שברחה  שכתבת�:

העונה . חלהלא על הוא אלא העובדא, היה כ�

ששכב עד והחמיר  �הל והמצב  שחורה, במרה

פרנסה בלא והשאירה חדשי� , כמה  במטתו

כלפיה ". חיוביו קיו�  מתחיל[הנה ,ובלא  כא� 

ובדוי, חדש  "סיפור" בייצור חדשה: טצדקי  ע� פלס

שהיה "אי$" בדיוק "יודע " שהוא  לנו  שמבטיח בעוד

מהאשה שמע  שכ$ משו� מניי� , המעשה , פרטי כל 

בעלה . בפני יקבלובמקו� שלא  שהבעל  להבטיח,

דיו� , לידי  בא  הדבר היה  ואז  שלו, מבי"ד ההזמנה 

להאמי� בחר זו, בטענה  ממש יש א� מתברר והיה 
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סגורות . בעיני�  דבריה זאתהלא לכל  מכחיש הבעל

כ� לומר  נאמנות שו� לה  דאי� פשוט וא"כ בהחלט,

"ידוע שאכ�  שלו  הבטיחות מהיכ� וא "כ  בפניו, שלא

העובדא. פרטי  כל אמיתת  בדיוק לו "

 �בניינוורואי שכל פלס שבראות אי$ בעליל ,

[לעיל  ל"ב )דלשעבר  ו "מסרב "(סי  "מורד" טענת  של :[

הגרמ"ז טענות  ע "י לרסיסי� ומשתבר מתפרק

שזה מה  עליה, מרדה  היא דאדרבה שליט"א : זארגער

לכא�. הבעל  של  בואו את שיתעוררבמקו� מצדיק 

לו אסיר ויהא  בתקלתו, ויכיר הגדולה, שגיאתו על

איש אשת  להתיר בדמי�, מבוא  שהצילו על תודה

המחפש שמי� ירא לדיי�  וכיאות כראוי כדי� , שלא

האמת . ולהתאחזהואאחר להתעקש מנסה

טענת של חדש " "סיפור ייצור ע "י העקו� , במהלכו

בתיק מזה  שמ� נזכר שלא  מה שחורה ", "מרה 

ברח שבעלה  הצהירה : רק היא  פע� דבכל הרבנות ,

שחורה ". "מרה על  שסובל  כלל : הזכירה  ולא  לחו"ל ,

פלסג�  סבר אכ� דא�  לפי"ז: יוצא  גדול פלא 

סמ$ שעל דכאילו וג� זו , בטענה אמת קוטב  שיש

כפית להכשרת היתר פתח בניית  כדי בו  יש זו, טענה 

שז"א [מה  עליוא "כ ].��$גט, מתעורר גדולה  קושיא

בבירור להלכה גדול נפק "מ  יוצא לפי"ז  דהרי בזה ,

דעתו על עלתה לא  ואי$ הבעל, של  "מצבו" אמיתת

חיש לו  מתוודע  היה  דאז הבעל, של במצבו להתעני� 

הבעל נמצא  לכא� , הבעל של בואו מאז  דעכ "פ מהר,

ב"ה. אול�  ובריא  טוב מכחישי�דכל במצב מכיריו 

אד� הוא שמטבעו מעידי� ה� אדרבה  בזה , שסובל

בכל השתת� לכא�  בואו ומעת  הבריות , בי�  מעורב 

שולחנות שמחות, מדרשי�, בבתי התפילות 

וכו '. מוסדות אסיפות אדמורי� ,

שהמחלהופלא, סיפורו: כפי הדבר אמת דא� 

פתאו� נתרפא  אי$ כ$ , כל  חמור  באופ�  בו שלטה 

כ$. כל שמ�ועכ "פ מהר היה א� אפילו  שיהיה , אי$ 

מיהא זה הרי סו� סו� מ "מ  שז "א ], [מה  בזה  אמת של 

עד  בשלימות בריא  היה לכא� בואו דמעת  ברור ,

היתרוהיעלה היו�. לבנות שאפשר  הדעת , על 

פע�, אי ממנה שסבל "מחלה" יסוד  על כלשהו , כפיה

וממשי$]: תיקו. לגמרי, ונתרפא  כליל  שנעלמה  לאחר 

דבר"והיא  באשדוד , הרבני לבי "ד פנתה 

צריכה א� ובפרט  החרידי, בציבור מאוד  מקובל 

בעדה ". ישלמו "נפר�",[מה שהרשיות שהדבר 

מתאר הוא  א�  אפילו  כ "הצדקה" לשמש יכול  אינו 

מאוד". כ"מקובל חוכאובפרט ,אותה  עשיית  כשזהו

על שחת�  בזמ�  בו  כ�  שיכתוב מעצמו , ואטלולא 

זו .., פירצה נגד קרלי�, מבי "ד שיצאתה קורא " "קול 

בספר  ישראלוכדנדפס 6)משפטי עי"ש].(ד�

לכ� "."והוא  שהוזמ� א�  לדיו� בא [שקרלא

הזמנה "הוציאו " לא  א� לאה"ב, בואו  דטר� מוחלט,

______________________

�על �� כיסוד משמש  שחורה ", ב "מרה הבעל של  סבלו  היה  לו א! דא,  את"ל, באופ* רק  ה!  כא*, דברינו שכל  כמוב*

אול! . בריא  שהוא  ראו  שהכל  הגלוי: המציאות  לפי מופרכי* דבריו ג"כ גט , כפיית הכשרת  או באמת 
��התרת

בחולי  אפילו דהרי כפיה, עליו להתיר  יוכל הבעל בריאת  שמצב  כלל : מציאות  יתכ* שלא כמעט  בפוסקי! , המבואר ע "פ 

החולי  בו היה  שכבר להוכיח  תוכל  א!  רק  זה, בשביל  כפיה היתר אפשרות דליכא  הפוסקי! הסכימו כחו"נ, וקשה גדול

ברמאות ". ש "קידשה  משו!  ממנה , הסתירה  והוא  נישואיה!  אי* 
��טד! ברמאות " כ "שקידשה  א, קט*", ב "חולי

עי' ס "ב )q"zgלכופו , סי ' ח "ב, משוגעי! ,(אה "ע של הסהר  בבית לכבלו שצריכי* מסוכ*, מ "שגעו*" שסובל שהסתיר בבעל

עי"ש . גדול ", "חולי מקרי לא  ושבט , טבת לחדשי רק זה , לחולי וסת  לו דיש  דכיו* �וכתב 
"חולי � ממנה בכשהסתיר

[דג!  חו"נ כמו א')q"zgd גדול" קט "ז סי ' ח "א , עי'(אה "ע  בשו"א, לכו,  אי* דאפ "ה  הסוברי* יש  ג"כ ע"ז], דכופי* מסכי! 

w"ixdn,(כ"ד סי' החדשי! , l`eny(מכת "י zpen`e,('ו ובפ"ת )efge"`(סי' ד"ה  סקכ"ג , ס"ט , פשוט ז �����
עי"ש .(סי' מיהא  ה 

זה  חולי שהתגברה בימינו ובפרט  ע"ז , לכו, דא "א  קצרה, בתקופה  שחורה" "מרה  על פע!  אי סבל הבעל  דא!  לכו"ע:

טוב  לא  אירוע  מאיזה  קשה תקופה עליו שעובר  דמי הוא , ורגיל  מצוי דבר ועכ"פ ממנה, שסובלי! "בריאי! " אצל א, 

לא  א!  אדרבה  קצר, זמ* למש0 זה  מחולי שיסבול ומדיחי!, מסיתי! ע"י נחרב שביתו  עיניו לגנד כשרואה  וכגו*  רח "ל ,

לו. איכפת ולא  ללבו נוגע אינו שעתידו מי משוגע  כאיש  בנ"א בעיני שנחשב  כמעט  מזה, דכל �����
יסבול  פשוט ,

של "מרה ÒÏÙחלומותיו  על  סבל שהבעל כאילו [המבודה ]: העובדא סמ0  על בנ"ד, הגט  כפיית להצדיק  בנסותו דנ*,

הבריות , בי* ומעורב  אול! בריא שהוא  עליו ויגודי* מעידי*  מכיריו שכל  דכיו* להלכה, כלל בסיס  שו!  לה  אי* שחורה ",

וזפו"ב . כלו!, בכ0 אי* ביתו, להחריב  המגרי!  של  רשעות מעשי מחמת  קצרה  בתקופה מזה  סובל היה לו א!  א, א "כ 
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ההזמנה הוא  היכ� נא  יראה אדרבה שמו, על  אחת

שהוציאו מה  ההזמנות מ� לדבר שלא  שלו , המבודה 

מעול�]. אליו נשלחו ולא לכא� , שבא  לאחר שמו  על

אלו "וה�  מעות  וקיבלה מזונות , לה פסקו

לתובע הולכת שהיא  ראו וחבריו לאומי. מביטוח 

למדה"י". והבריחוהו קדמו לכ� גט, [מהו ג� 

לעשות , עליו שהיה  מה בדיוק זהו  הרי בזה , התלונה 

מה קרלי� בי"ד של קורא " ה "קול  מ� היוצא  לפי

עלי  חת�  דנ�  וכנ "ל שפלס והיא).ה  וכש "כ (ד"ה

ל "פאליס" שתל$ עליו: איימה ג�  לזה , כשבנוס�

אותה. מכה שהוא  (בשקר) לה� היההא� ותאמר

במשמר, ויניחוהו  ויקחוהו  שיבואו  עד להמתי�  עליו 

שבי"ד  מה "מאסר " ע "י מעושה" "גט  עליו ויבצעו 

דנ�...]. הצבוע  חתימת בצירו� אותה  פוסלי� קרלי�

מביתו,"אבל יצאה שהיא  שכתבת�, מה

נכו�". אינו אינו[הוא כלל  שזה  בבירור "יודע "

מג ' מדוייקת  רשימה  לו  יש  שלהבעל  בעוד נכו� ,

שבועות כמה במש$ שהלכה  היכ�  שונות, מקומות

יודעי� השכני� ג� ולדבריו  לכא� , בא  שהוא  טר�

הדירה. עזבה שהיא  שהאדמו "רוג� מזה , בעוד

האירועי�, בהשתלשלות  בקי הוא  שכרבו  מלעלוב,

[דלקמ�  במכתבו להדיא  נ "ז )מעיד עזבה]:(סי' שהוא

האמתאותו , "יודע " שהוא  "יודע": דנ�  פלס הרי

הסביר...]. לא  זה  ואי$, מדוע ממנו, יותר בדיוק 

עד"ג�  כפיה  של  פס "ד פסקנו  לא  אנחנו

מורדת". שאינה ובררנו זמ�, הרבה  אתה שישבנו

רוצה[נפלא  הוא  דבריו אור$ שבכל אי$ הדבר,

ש"אינה הדבר  את  "בירר" שהוא אותנו  לשכנע

הבעל..!אי� ?מורדת". בפני שלא  האשה  כאילומפי

בזה. כלשהו תוק� שיש וכאילו כ� , לעשות שבכוחו 

להיפ$:בו  פסקו  הפוסקי�  שכל  א "אבזמ� , דבשו"א 

בפניו, שלא דבריה  סמ! על כ"מורד" הבעל את  �לדו

ב'),וכנ"ל  אות  ש�  ט"ז, וסי ' ג '. אות ד', ענ�  ז ', עי"ש ].(סי'

ראוי "רק  שיהא כדי בעצמו , שיטפל רוצה

בפרוטוקול". ג� כמבואר עמו, כתבנו[כבר לדור 

מה ):לעיל זו ,(ד"ה  "מחלה " על  הבעל של  סבלו  שכל 

של בהתיק כלל מוזכר שאינו מה  חדש ייצור הוא 

הרבני. שכתבבר� ,בי"ד הוא: פלס, הרגיש שלא  מה 

לאיזה להגיע  מטרתו  כל את כליל המפרי$ דבר  כא� 

יוצא : מפורש  כא�  כותב דהרי הגט, להכשיר בסיס

כדי  בעצמו  "שיטפל רק  היתה  האשה  של רצונה  שכל

עמו ". לדור ראוי ברורה :"הודאה "והר "זשיהא

בזה דהרי כלל , לחלוטי�  "מיאוס " טענת כא� שאי�

כ$. בשביל  בו בחלה  שלא  למרותאדרבה ,קבע :

רק : היתה  רצונה  וכל בו!, לרצות  המשיכה  מחלתו

עמו. לדור ראוי שיהא  כדי בזה  להתטפל שיל$ 

מקולמסו :ומעתה  שהוציא  מה  אזניו ישמעו 

רדו� (בהיותו  שכתב מה הדבר, אמת  אכ�  דא�

רק הוא  שלו הבעיא  דכל  בו): "מרדה " שלא  להכחיש

זה  זולת  אבל  בו .ד"ז, רוצית בזהא "כ ,היא  ברח  הרי

שסבל בזה אמת  שמ� היה  לו א�  [א� הדוב, מ�

הארי. בו  ופגע  שז"א], מה  זו , כאמורדהרי ממחלה 

ג� ):לעיל  כל ,(ד"ה לעי�  וידוע גלוי דבר  עכ"פ שזהו 

מחלה על כלל סבל לא  לכא� שבא הראשו� שמרגע 

מקצתיה . ולא  מיניה  לא לשאולאי זו , לנו יש לזאת ,

לתהו�: עד ויורדת הנוקבת אחת שאלה  דנ�  פלס  מ�

בואו מעת עכ"פ המונע  נסתלק  שכבר שברור דמאחר 

לכפיית כלשהו להיתר הבסיס היה "מה " א "כ  לכא�,

זוהלא גט. מחלה דלולא  שהצהירה: דבריו  לפי

זו הרי  א "כ  עמו , לדור רוצית היא  סבל) לה  (הגור�

שו� כא�  שאי� עצמה : מפי ברורה  "הודאה "

וזמני. צדדי  מניעה  היותר: לכל  רק  כלל , "מאיסות"

סובלוא "כ שאינו הברור : האמת דלפי פשוט,

אליו , לחזור ממאנת שהיא  חזינ� ועכ "ז  מזה , [עוד]

שממאנת מי מובהקת "מורדת" לא  א� דינה מה  א "כ 

כלל . "מאיסות" שו� בלתי אומרת ,הרי בבעלה  זאת

דבלא "ה מה  מ"ע, על  [דכופי�  הרמב "�  לשיטת דא�

להיתר מבוא  שו� בנ "ד ליכא  ג "כ כמותו], הלכה אי�

כלשהו . רקדהרי כפיה  מתיר אינו  הוא  ג� 

וקרח מכא�  קרח נשאר הרי וא"כ ברור, ב "מאיסות "

"מאיסות",דהלא מכא�. ולא "מחלה" לא  כא�  אי� 

מסיתי� ופיתוי גירוי ע "פ  גמורה  "מרידה" פשוט רק 

דבר!. לא  על ישראל בתי ומחריבי  מהרסי ומדיחי� ,

אות�וזהו  שמגיעי� היכ�  עד  וחזק, גדול  לימוד

עקלקלות , בדרכי�  תוה"ק על להתחכ� הרוצי�

דברי� לכתוב שנתקל אי$ אחר, הסבר שו� אי� דהרי

המוחלטת. והפרכת� בסתירת� שירגיש  מבלי הנ"ל ,

ויסתב$לולא , שייכשל  אותו היסיבו השמי� שמ� 

ידו , על נעשית  שמלאכתינו  כדי ועד עצמו , בדברי
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חזק הכי באופ�  דבריו  את מפרי$ בעצמו  שהוא 

כלל. מענה שו� ע�  שישאר מבלי ונאות,

שהפכפכ�מתמיהי�  עקמומיות  באיזה  אנחנו,

בחלקלקות דבריו  את  ליישב  לנסות  בה , ישתמש הזה 

היטב ..,בודאי לשונו . הובנו  לא  שדבריו  יטעו� :

המונח הפאליטיק, בעול�  מפורס� אמתלת [נוסח

ההפכפכני�]. כל  שמקוד�באשר בפי דאיה "נ  ובכ�,

הול$ שאינו משראתה  אח"כ אבל בו, רצתה עוד

כשלא [מתי בעיניה, נמאס נעשה  שוב  לטיפול ,

אותו...?]. "מווממילא ראתה  הוא  שאכ� רד"אתיא ..,

עליו "מרדה" לא  היא  אבל "חולה "...], לא [האומנ�

מכאיב...]. צחוק  עונתה..., על מחלה לא  וג� מעול� ...,

הנתבע ,"ומה  אחר  הליכה  בעני� שכתבת�

הביא י"ד ) סי' (חו"מ  בכנה "ג הנה  הנתבע , והוא 

בב ' שפ "ו ), וסי' ק "ג  סי' (חו"מ  ממהרשד"� 

אחד עקר  ואח"כ פלוני , במקו� עיסקא  שעשו

למק "א . דירתו את  לחזורהרימה�  חייב הוא 

העסק עשו שש�  הראשו�, במקומו ולדו� 

אמרינ�  ולא  הנתבע, הוא א� אפילו  שביניה�,

דהכי  דאדעתא  כיו� הנתבע, אחר   �הל בזה 

דו "ד שכל  העסק , ביניה�  ועשו נשתתפו

ההוא". במקו�  יהיה שביניה� 

לעיל[כבר א ')הוכחנו ענ� ז ', דבריו(סי' הפרכת

בלי  אלו מהרשד"� דברי נאמרו  שלא  בטוטו"ד: הללו 

ממונות. בדיני רק  אישמשא "כ חולק , שבי�  בדו "ד

ליל$ צריכה דהאשה  פוסקי�: להרבה ס "ל לאשתו,

התובע . כשהוא  א� הבעל למקו� וכש "כ לד"ת 

חייבוהו דא� פשוט וממילא הנתבע , כשהוא  וק "ו ,

טעות הו "ל בנ"ד, שפסקו וכמו  למקומה , לבא  בכה "ג 

עי"ש ]. ש�, וכמבואר לכו"ע  בד"מ

שלמה"וכ�  להג"ר שלמה   �ל האל�  בשו"ת 

דכיו�  סברא : עוד  כתב  קי"ח ), (בסי' קלוגר

רשאי  ואינו אשתו, במקו� לדור  חייב  שהאיש 

למקומו  לחזור  מחויב  רשותה, בלתי ללכת

שכ�  וכתב  ש� , ולדו�  אשתו , מקו�  שזה שמקוד� 

שבישראל ". דיני� בתי  בכל  נהגו

לחמו ,[פלא ממרחק  שמביא  בזמ�  דבו  גדול ,

שבספרו רש"ק מהגאו� טמונה  תשובה  האל�מאיזה 

שלמה. לעי�הוא ל! הגלויי� מדבריו  כליל , מתעל�

בהגהתו  אתר על  מש "כ  שלמה כל, השו "ע ,חכמת על

עי"ש. מגוריה�, מקו�  לשנות רשות לו דיש  להיפ$:

לעילאבל  הסברנו  א'):כבר ענ� ז ', אמת(סי ' דשניה� 

תלוי  דהדבר  סתירה , שו�  כא�  ואי� יחדיו , וצדקו 

בפירוד, רוצית האשה א� והוא : אחד, בדבר ועומד

באיחוד. לודכשרוצית או  מותר אז כבנ "ד, בפירוד

אחריו ללכת  האשה  צריכה וממילא למק"א , ליל$

וכמש"כ  התובע , כשהוא  א� בחכמ"ש.לד"ת

בהנידו�משא"כ , כמו בפירוד רוצית  כשאינה 

א�שבהאל"ש , צדדי: סכסו$ ביניה� נתהוה שרק

מיאנה והיא  רצה שהוא  לא, או  באר"י דירת� לקבוע 

מבלי כיו	 בדבר. ש� ליל$ לו  אסור היה דבכה "ג 

ש� עמה לדו�  למקומה  לחזור  חייב  משו "ה  רשותה ,

נשכר . חוטא  יהא  שלא  שכ�ובכה "ג כדי  דכתב : הוא 

ממנה ונעל� ברח דכשהבעל התפוצות, בכל נוהגי� 

מחייבי� אותו , דכשתופסי�  המנהג : אז  לעגנה, בכדי

הנ"ל. מטע� עמה, לדו�  למקומה לחזור ובזה אותו 

דברי  בכה "ג  לצר� בעלמא , כסני� דהוסי� הוא 

חייב בתחלה דרו  דש�  מטעמו: דג� הנ "ל, מהרשד"�

כשהיא שייכות  שו� מזה אי�  אבל  לדי� , ש� לחזור

וכנ"ל. בו  אתופלס ממאנת להפו$ התבייש לא 

כדי  תו$ הקצה , אל הקצה מ� פיה על  הקערה 

אתר...]. על הגרש"ק של  המפורשי� מדבריו להתעל�

ג�"וסברא  כתבו קלוגר הגר "ש  של  זו 

חחו "מ  אג "מ  עי"ש".[ח"א ]בשו"ת ה') (סי'

ש�[ג�  המעיי�  דהרי לשונו, תחת  מכחד הוא  בזה

אחר הול$ התובע\ת  דלעול� שפסק : מיד יראה

ובי� שלו� , על  הוא  כשהתביעה  בי� הנתבע \ת,

עי"ש. פירוד על  הוא בגוונאוא "כ כשהתביעה  כש "כ 

ליל$ רשות  לו היה וג� הנתבע , הוא  שהבעל דנ"ד,

לד"ת ]. אחריו  ללכת שצריכה בודאי  וכנ"ל, למק"א 

("ועי ' בחו"מ  בלוהכעי"ז  י') סעי' ע "ג סי'

�והול לוה  או"א כל  יהא  שלא  העיר , מ� שיצא

לעיל [כבר למדה "י ". ומה):כתבנו שאי�(ד"ה

להכפיל ואי�  עי"ש , לנ "ד ממונות מדיני שייכות

בלא"וכ�הדברי�]. אלו מהרשד "�  דברי הביא 

קס "ז)". סי' (ח "ג מלכיאל  דברי בשו"ת  חולק ,

לעיל[עוה "פ  כתבנו וכבר לד"מ , נ"ד מדמה (ד "ההוא 

הדברי�.כבר ): להכפיל וא "צ  לנ "ד, שייכות מזה  שאי� 
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והוצר�"מה מכות לו  שנתנו  שכתבת� ,

גט , נת� ואח "כ  הכרה , בלי שהיה  בביה "ח  לטפל 

לא לפועל , הגט  שהוציאו מאלו  עדות  גביית  כפי

עצמו". הגט  במעמד נתנו  המכות  אלא  היה ,  �כ

לא[לא הגרמ "ז  ג� הלא  כא� , המחלוקת  מהו מוב�,

אחרת ]. רק"ולפניכתב  יותר, או כשבועיי� כ�

לו  והציעו מרצו� גט  שית� שני� עמו  דיברו

רוצה "שהוא  באומרו  רצה, ולא $20,000,00

עגונה ". כשהיא  מתה בדוי [זהו לראותה  "שקר"

זה דבר שהכחיש וכמו  ההרגישי� , את לחמ�  בכדי

וכדלקמ� חיי�" "ע� בי"ד אצל עדות בגביית (סי 'העד

בנ"אג� ס"א). לשני כ� אומר  היה  לו א� א� בלא"ה,

זה אי�  בי"ד, כשלוחי אתו  דיברו  שלא  בביהמ"ד,

וז "פ ]. כלו�, להלכה  משנה 

זה"וכ�  על  לדו� מלבוא  בפניה�  סירב 

וג�[שקר ,בבי"ד ". הנ "ל. עדות בגביית  וכדהוכח

"שלוחי  שה� לו  אמרו  שלא  כיו� כלו�, משנה  אינו 

וכנ "ל מה ).בי"ד" א�ויותר (ד"ה  דאפילו ברור , מזה 

ג "כ בי"ד, "שלוחי שה� לו  אומרי� היו  יוצאאכ� אינו

כזו. מתשובה  "סרבנות " משמעות כיו�דהרי שו�

לדו� מוכ�  שהוא  להאשה : כ"פ הודיע  שכבר שידע ,

חייב אינו וג� צור$, הרגיש לא  דינינו , בית אצל עמה 

ושוב]. חזור הדברי� ימי� ,"ואחרי להכפיל  כמה 

שיבואו  מלעלוב  האדמו"ר  �דר לו שנודע אחרי 

מערבב[ג� להכותו ", הוא  מוחלט, שקר זה 

להרבנית אמרו  אותו, שיכו  זה  דאיו� המאורעות,

וכנ "ל  כשנתיי� לפני ד')מלעלוב להאדמו "ר(סי ' ולא  ,[

הכפיה]. ובש�טר�  גט, ממנו  וביקשו "באו

שנתרצה ". עד  הכוהו ומשסירב  [הואבי"ד ,

להכותו , ההצדקה  "מהו" לפרש : מבלי ת� פני  מעמיד

המדה. הוא  שכ$ כאילו לבי"ד  פע�  א� להזמינו  מבלי

מ�והתימה  מתעל� שפלס אי$ מאוד, גדולה

ככל זו , בפרשה  שפעל מי שהוא המשווע : המציאות

קרלי�. בבי "ד להיתר הדוחק במהלא כח  שפשע  די,

יגיע הבעל , ש�  על  שוציאו  שהזמנת�  כלל  דאג שלא

וכנ "ל הגיע, שלא  [מה  ז')לידו, סי' עוד].(ריש

בי"ד  שהכינו  העדי� חתימת  דמקו� ממה  התעל�,

עכ "פ משמש שזה ריק� , נשאר אשדוד , והטוב  הישר

וכנ"ל  לידו, הגיע  שלא  דמוכח " "אומדנא  ו').בגדר (סי '

צד ובמקו�  של  ותכנית� בתרמית� מזה שיבחי� 

לבי"ד,האשה : יל! שהבעל מעול� רצו  ידעושלא  כי

"יתחייב " שרק  מה  הלכתי, טענה  שו� לה  שאי�  היטב 

אפשרות שו� דליכא  וכש "כ גט, מת� על  בעבורה

רק גט ממנו להוציא  רצו  וע "כ כפיה ", ל "היתר כלל

וחסל. הכאות , פעולהמהו ע "י  משת� הוא עושה,

ת�, פני בהעמדת שקריה� כל  את  לייפות  עמה�,

"מעג�" "מורד" שהבעל  באמת": משוכנע  שהוא  כאילו

הדי� ]. מיו� לו ואוי שהגענו , לא�  לנו אוי ו "סרב�",

בגלל"ג�  והיה הגט שנת� שכתבת� , מה 

תורה . מדי� בטל  הגט  והרי הכרה, בלי המכות 

שהעידו הנה כ�, נראה  אינו עדות מגביית 

כו',שאחר ושליח  לסופר  צוה המכות , שקיבל  י

לו  ושישחררו לשתות  וביקש  עמו דיברו ואח "כ 

הידי� ". לעיל[כבר את  וכמוב�,הוכחנו  ד "ה ל', (סי '

הלכה ].ועוד): ע "פ  נאמנות שו� לה�  אי�  בריוני דהנ$

נות� "ובסו� הבעל  היה לא  "הא� כתבת�:

נעשה מה  אתמהה", כזה  בסכו�  מרצו� גט

עמו  שדיברו שהעידו עדות הוגבה שבבי "ד

וכנ"ל ". בזה ומיא� כס�, הרבה לו  [הואוהציעו 

קצבה נות�  ואינו במחוג , כמחוי ברמיזה  מדבר

כמש "כ בשקריו, ייתפס שלא  כדי  הרא"שלהסכו�,

כל): ד"ה  ו', סי' ק"ז, בדבריו(כלל לקצר צרי$ שהשקר�

עי"ש ]. זה, מטע�

כשאנחנו "וג�  השני , מהעד  ד"ז שמענו

של מכת"י במכתב  ד"ז  יש  וג�  עדות , ממנו גבינו 

הא". שנגבה[דבר העד כזה שעדות  הוא , פשוט

וכנ"ל  כלו� אינו  הבעל בפני  ב').שלא  אות ט"ז , (סי'

לואמנ�  שהציעו  הדבר אמת  היה  א�  דא� פשוט,

העד  דברי לפי הלא הטענה, מהו  בדבר, ומיא�  רב  הו� 

ס"א ):דלקמ�  בנמקו :(סי ' ממו� בקבלת כליל סירב 

בממו�. ולא  באשתו  הא�ומה שרוצה  בזה , העוולה 

רח"ל ]. כס�, בצע בעד אשתו" את  "למכור הוא מחויב 

מתחת"ואסיי�  תקלה  יצא שלא בתפלה :

בע"י):אחז "ל[כבר ידינו". א' ס"ג, גנבא(ברכות

כזה שתפלה  כמוב� אבל קריא , רחמנא  אמחתרתא

דלהיפ$: בהכיוו�  שביכלתו מה  כל שעושה כדי תו$

דרכי� מיני  בכל ולהסוותה האמת, את להחניק

כלל מתקבלת שאינה  שקר תפלת הוא  עקלקלות,

לבבות]. הבוח�  הקב "ה  סליחה ,"ובבקשתאצל 
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באעה"ח וע"ז כהוג�, שלא  דברי�  הרביתי  א� 

פלס ". יחזקאל 

לו ועל  השיב  זארגערזה , וז "ל :הגרמ "ז שליט"א ,

קצת"איני  אעיר  רק  לפרטי� , להיכנס יכול 

אינו  לה , לעזור פניה  ממכתב  שכתבת�  שמה 

ראיה[הכונה כלו�". להביא רוצה  שפלס מה על

העסקני� מכתב על  דורנו  גדולי זקני מחתימת

מ� גט השגת  לצור$ בתרומות שיעזרו שמבקשי�

וכנ"ל  עוד )הבעל  לפני "ולפני].(ד"ה  באו שני� 

זצ"ל , �אויערבא מהגרש "ז כזה  פניה במכתב 

נעשה �האי עצה , מצא לא  הוא  שא� וכתבתי

לעיל אנ�", ואני )[ראה  ].(ד"ה

לא"ומה  מאשדוד , מהבי"ד  שכתבת� 

בפני  זה  היה וא�  עשו, גבו"ע  מה  שלחת� 

לא ].הבע"ד ", הייתי "ומה[ודאי מה  שכתבת�,

ייעצו  מה ענית� לא בארה"ב , כזו  בעצה  עושה

יעשה ]להבעל שהוא  שיושיבוהו [מה  כשברור

מאר"י],במאסר  יצא  לא  שו�[א� אי� ובודאי

הנה ", שיחזור לומר  לפי מקו�  דא� [כלומר,

שז"א מה ש�, לדו�  לחזור חייב  שהבעל טעות� 

א'),וכנ "ל  ענ�  ז ', סכנת(סי ' כשיש  ל"ש דזה  ודאי מ "מ 

וכנ"ל  הבעל על  וג )מאסר ב' אותיות ב', ענ� ].(ש�,

לדו�העני� "ובעיקר לבוא  חייב  הבעל  [א�

האשה], כה"ג,במקו� הפוסקי� בי� פלוגתא  יש

צ "ב ), (סי ' אברה�  ברית  עי' יודעי� , ג "כ  ואת�

ואכמ "ל . אתר על  כזהואצ"לובפ"ת  שבמקו� 

כ�", הדי� דהרי בודאי לחזור, צרי$ [שאי� 

התובע , הוא  שהבעל  בגוונא  דוקא  הוא  המחלוקת

כבנ"ד . הנתבע  כשהוא  פוסקליכא אבל  שו� 

רוצית כשהיא  האשה  במקו� לדו�  ליל$ המחייבו

וכנ "ל כדי� היה למק"א  הליכתו  דהרי וכבנ "ד, בפירוד

אבל), שא(ד"ה בנ"ד  מחמתוכש"כ  לחזור  יכול ינו

וכנ "ל ]. מאסר" "אימת 

אל� ,"ומה  עשרי�  הצעת  על שכתבת� 

ולפני  אל� , מאה  שעולה  כתבתי אני במטותא ,

וכהיו�  עשרי� , על  התפשרו שנה  [הצעתשלשי� 

אל�] שיודעעשרי� כמו חוכא  הוא  רלב"ג, מה"ר

כלומהבעצמו. נשאל  מי� , שביקש  שכתבת�

שהוא ראיה  כבר  הוא מי� ביקש  שא�  רופא

מה�ומה בדעתו?. לבקש  לו שהיה שכתבת� ,

צעירי� כמה שא�  לקמייתא : הדר� הפס "ד ,

סיבה שו�  לו אי�  פס "ד, שיש לאד�  באי�

מעצמ� . לו יראו לא  א�  מה� , לבקש 

עד"אי בזה  להתערב כח לי  שאי�  כיו� לזאת ,

שכתבתי: מה כופל אני ואנא,הסו�, "אנא
הוא  והאחריות מלבכ�, נגיעה  כל הסירו

עליכ�", מכשולרק כל  מכ�  יסיר  והשי"ת 

זארגער". זאב  משה  הק' בינינו. שלו� וישי� 
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לאנדאלהרב מכתב שלחנו  שליט"א ,משה 
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שליט "איצא מלעלוב  מאדמו"ר בזה "ל :"מכתב "

תשע"ד ."אור  כסלו י"ז וישב, פ ' ד ' ליו�

שידענו הנה  מה  את להודיע אנחנו מחויבי�

שלא בכדי חיימובי� , משפחת  של  הפרשה  בעני�

ר "ל ". החמורה  איש אשת  באיסור  נכשל

שליט"א"בעני�  חימובי�  אשר ר ' הרב

�סכסו היה תליט "א , החשובה  ומשפחתו 

הנשמעי� , רגילי�  בית  שלו�  בעיניני  ביניה� 

�והסתב לידו, העניני�  את  אחד לקח ואח "כ 

(ויותרהעני  כה , עד  שהגענו עד  לדחי, מדחי ני�

ומה הזה , אחד של  לידו יגיע  לא שזה היה  טוב 

העבר)". על לצעוק  יכולי� 

שיודעי�"עכשיו  מה  בקיצור  למסור  רוצי�

הזאת". הכאובה הפרשה  על

זה"1) אחרי ותקופה  מהבית , הלכה אשתו 

שלא בכדי פשוט  לאר� , לחו�  [הבעל ] נסע 

הסהר". בבית יאסרוהו

בית ,"2) שלו� ורצה  דיבר  הזמ� כל  הוא 

מקומו". על  הבית את להחזיר 

שיבואו "3) הזמ� כל אות�  קרא  והוא

אצל העני� את  לברר  ויכולי� די�, בבית  להסתדר 

וידוע". גלוי  עני� והיא די�, הבית 

טובות,"שנשמע בשורות  דוידונתבשר 

בידרמ�".

והיקרי�"והנה  החשובי�  הרבני�  כבוד אל

שליט "א".

מי "והנה  לכל  גדולה וזכות  גדולה  מצוה זה

איש אשת  של  איסור  יצא  שלא לעכב , שביכלתו 

העני�, את  לעכב ר "ל, איש ח"ו  אשת  ואיסור
ר"ל". ח"ו הפקר אינו

טובות,"שנשמע בשורות  דוידונתבשר 

בידרמ�".

כל אצ "ל  את לרסיסי�  משבר זה שמכתב 

אחת  עליה , בנוי האומלל שה"היתר" מה ה "שקרי�"

מתו� , בו  נשאר שלא  עד בכללאחת שהדגשנו  וכמו 

הדר$. לעיל ג� אור$ הדגשנו  מ"ד ):כבר אי!(סי'

לה� שאמר אלו , דברי� מחניקי� ה "רבנות" שרשעי

כדי  מדוע? מזה , יודעי�  שאינ� כאילו  האדמו"ר,

מעול�! קרה  שלא כאילו מזה , זכר  בתיק ישאר שלא
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לאנדוי להגאו�"מכתב "כתבנו ר"י דוב  שליט"א 

בזה "ל : סלבודקה
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לעכב"בקשה "הבעל הכניס  הרבני  לבי"ד

בזה "ל : הנישואי�

די�  בית  לכבוד  תשע "ד , כסלו כ"א  "יו� 

הרבני"

הגיברת עבור  ומניעה עיכוב בקשת  "הנידו�:

חיימובי� " עלקא רחל

יעק"אני  האישהאשר  של  בעל חיימובי� , ב 

עיכוב "צו  להוציא אליכ� פונה חיימובי� , רחל 

חיימובי� עלקא רחל  מרת  אישתי על  ומניעה "

עד ברק , מבני מוזס  יוסי הבחור ע� מלהתחת� 

שביקשתי  כפי  הדי�, בבית  להתדיי�  שתגיע

היו�. עד רקהיותממנה מעול� , גט  נתתי ולא 

מאושפז  שהייתי עד  אכזריות , במכות  עלי כפו

עלה מה  יודע ואיני הכרה , ללא החולי� בבית

גט ". לה�  יש  לטענת�  זמ� , באותו בגורל� 

בכל"אבל  גדולי�  פקפוקי�  ויש היות

ובית המשפט , שער הדי� בית ע "י הזאת  הכפיה 

לכפיה פסק לה�  שנת� זה שהוא  קרלי� הדי� 

שבעצ� כוחה , ובאה  האישה של  טענות ע"י

כשקריות. חזרועלנתגלו קרלי�  הדי� בית  כ�,

ועוד לגט , תוק�  שו�  שאי� ופסק  התוק�, בכל  בו

ביקשו, שה�  מה  כי  הכפיה  עשו שלא  פקפוקי�

להגיע יתרצה הבעל שא�  ברירה: �בדר שיעשו

כפיה , לעשות  ואופ� פני�  בשו�  אי� הדי�, לבית

ללכת רוצה  שאני שבאו: לאנשי�  צעקתי ואני

הדי�, בזה ],לבית  מודה  הכפיה את  שעשה  [רלב "ג

מאישה". וביקשתי הזמ� כל  רציתי שבאמת  כפי

לאשה"ואפילו  התקשר שלי הדי� בית 

לביה "ד , להגיע ממנה  וביקש הפרשה , בתחילת 

לה שאמרו ואמרה  בפרצו�, לדייני� צחקה  והיא

האלו, הדייני�  ע� לדבר  מזה.לא  הקלטה ויש

שאי� ועוד  יוצא שבעצ�  אחרי�, פקפוקי� 

נגד� , יצאו הרבני�  וכל  וכלל , כלל גט לאישה 

במעמדת� נשארי� כוחה ובאה  והאשה 

העניני� ". ולסדר  להתדיי� להגיע לא הקשוחה

והאישה"אני היות  ויצאתי בחו"ל, נמצא

לי  לעשות עלי, איימו גולדברגר  אהרו� כוחה  ובא 

במשטרה , תיקי� עלי  לפתוח  וג�  המוות, את 

נכו�, לא  שבאמת מה לאישה, מכות  שנתתי

יצא , מלעלוב האדמו"ר  ע�  התיעצות  ולאחר 

עשיתי".  �וכ לחו"ל , אליו להגיע  רק מנוס  שאי�

על"על לכפות  הדי� מבית מבקש  אני כ� 

להיות האמור  החתונה, מועד את לדחות  האישה 

ולהגיע חנוכה, זאת  תשע"ד  טבת ב' �בתארי

תורה". די� כפי  להתדיי�

החתו� :"הבא חיימובי�".על יעקב  אשר 

בזה"ל : הוסי0  המכתב  ובשולי 

הגט ": את הפוסלי�  הרבני�  "רבני "רשימת

בראשות אשדוד  שליט "א .הקריות  גרוס  הרב 

רוזנברג שריאל  הדי� הרב בית  ראב "ד  שליט "א 

הרב גוטנטג קרלי* . מביתנחו�  דיי� שליט"א 

הרב קרלי*. שטר�הדי� מאיר שליט"איעקב 

הרב ואזנר. הרב של  הדי�  קליי� מבית שאול  משה 

ואזנר. הדי�  מבית זארגרשליט"א שליט"אהרב 
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הרב ירושלי�. סאטמר של  שמואלדיי� אברה� 

גשטטנר  שעריהודה  הדי� בית ראב"ד שליט"א 

הרב  מילר המשפט . טורונטו"שלמה  כולל  אב"ד 

"ערעור"יש  לה� שלח  שהבעל דלמרות ,�לציי

יודעי�, כאינ�  עצמ�  ועשו  עיניה� העלימו עכ "ז זה ,

לדתוה "ק , בניגוד בניגוד זהו הבדלות, אלפי  [ובאל�

להכניס פיה  על שמחוייבי� שלה�, לה "חוק " א�

כזה]. וחשוב  נחו� עני�  זהובאמת ,לתיק דאי�

השמש ב"החכשת  כבר התנהגו  דכ� כלל, חידוש 

"ראיה" דכל הפרשה: התחלת  מעת תיכ� בצהריי�"

ולא אותה , "החניקו" פשוט  ה�  הבעל , מצד שקיבלו

ה�: ואלו ל"תיק", להכניסה הרשו 

הגט "[א ] פסלנות על דינינו  בית הנ "ל"הכרזת 

כ"ז ), שהאשה[ב ](סי ' מלעלוב הרבנית "מכתב 

תורה " �בדי  �מלדו ד'),הנ"למסרבת "גביית [ג ](סי '

מפשע" ח� שהבעל מלעלוב: מאדמו"ר הנ "לעדות

נ"א ), כנ"ל,[ד ](סי ' מלעלוב: האדמו "ר "מכתב 

הפקר" אינה איש  אשת נ"ז),הנ"לוש"איסור  (סי'

ובי "ד [ה ] אשדוד, והטוב הישר בי"ד  "הכרזת

על  מניעה  בצו וואזנער, הרב  של ובי "ד קרלי� ,

האסור" ס'),דלקמ� החתונה בית [ו ](סי ' "התראת

להנשא " ירהבו שלא  והזר  להאשה  (סי 'הנ"ל דינינו

חיי�"[ז ]נ"ב), ע� מבי "ד עדיות (סי 'דלקמ�"הגביית

וס"ג), ועוד.ס"א,

שאינ�אבל  משו� דזהו הקורא, יחשוב לא

אחרי� די� " מ "בתי דבר שו� התיק  לתו$ מניחי�

שלה�. מ "הרבנות " "ראיה"זה שאינ� דכל  אינו ,

די� , בתי משאר ש� נמצאי�  אכ� ולהיתר, להכשר

אשדוד"[א ]וכגו� : והטוב  הישר מבי"ד �די "הפסק

ו '),הנ "ל קרלי�"[ב](סי ' מבי"ד �די (סי 'הנ "ל"הפסק 

רלב "ג "[ג ]ז '), מבי "ד עדות ל',הנ"ל "הגביית (סי'

רלב"ג"[ד ]ול "א), מבי"ד דעת ל"ג),הנ"ל"החוות (סי'

הכפיה"[ה ] להכשיר מפלס ל"ב),הנ "ל "הטשטוש  (סי '

והבזוי זאת  המופר$ מהל$ ע� עובדי�  שה�  אומרת:

צדדית" אצל�.ד"חד מורשה  "להיתר " ראיות דרק 

לדורות והכל  ישאר שלא העלוב ,  �החשבו ע�

הראיות  שכל וכאילו  העקו�, מהלכ�  על הוכחות

כלל. לה� ידוע היה לא  ולאיסור ג�,מה לפסול

על  רק   �ד שהוא לפטפט : יוכל  "�"שאנ שהפוקר בכדי

בתיק.." ה "נמצאי� המסמכי� לעילפי מ"ח,[ראה  (סי '

מ"ז ) הערה  וש�  ושמענו, ה "ראיות"וכיו	 ].ד"ה שכל

ש�, נמצאי� אינ�  הבעל הרשו[דהרי לצד לא 

שאינ�להכניס�], וכאילו  בה�, ממש  שו�   �אי

מותרת  איש" ה "אשת פשוט  וממילא  בעול�...,

לאיסור... "ראיה " שו�  נמצא " "לא דהלא להנשא ..,
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מניעה"יצא  בצירו�"צו אשדוד, קריות מבי"ד

בזה "ל : די� , בתי שני עוד

תשע "ד ". כסלו כ"ב  שני יו� "ב"ה

מניעה" "צו

לגב '"הננו  שנית� הגט בעני� דעתנו לגלות 

חיימובי�". יעקב  אשר בעלה ע "י חיימובי�  רחל 

הסכמה"ביו�  על  חתמנו תש"ע, ניס� ב'

לבוא הבעל  על  לכפות  כלומר: ברירה ,  �דר לכפיה 

מלבוא . פטור  גט שנות� ובמקרה  עמה , לדו� לא"י 

ומהעדויותלפי  מהמסמכי�  לנו שנודע  מה

לפי  לא בוצע  הדבר  בזה , בבי "ד  שהתקבלו 

אתוג�הוראותינו. שבצעו העובדא, לאור 

די�  לו יש א�  בפניו, הבעל  את שדנו ללא הכפיה 

פסול ". זה  גט  שלפנינו העובדות לפי  ע"כ  מורד,

לאשה"ולכ�  מניעה" "צו אנחנו מוציאי�

או  העניני� , לבירור עד  זה גט  עפ "י להתחת�

ההלכה . עפ"י  שכשר  גט  הבעל  זמ� כלשית�

חיימובי� , לגב' נישואי� היתר בכתב נפרס�  שלא 

וחומרתו". תקפו בכל  זה מניעה צו נשאר 

גרוס .באה "ח :"וע "ז הכה� דוד  שמואל הרב

שטר�". אלעזר  הרב ויזניצר. הירש  צבי הרב 

בזה "ל :בשולי כתוב המכתב 

על"דבר ספק איזה נתעורר  שא�  הוא, ברור

ועד כדת , בבי "ד  הדבר לברר  שיש הגט, כשרות 

ולהנשא". מעשה  לעשות  האשה  אסורה  לבירור

נחו�באעה"ח:"וע"ז  רוזנברג. שריאל 

פלס. יחזקאל  יהודה  יהושע גוטנטג. ג "אמנשה

קרלי�".מצטר0 , נסי�

גדו "בס "ד, בש�  לעיל  האמור לי אחרי

הגר"�  הדייני� זק� הגדול והגאו� הדייני�,
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הצעיר אני ג�  ע "ז, ידו �סמ שליט "א  קרלי� 

מר�  ב� ואזנר  הלוי מאיר  חיי�  לזה , מצטר� 

להנ"ל ,השב "ה . מצטר0 שטר�.ג "א אליעזר של '

להנ"ל , מצטר0  שטר�".ג"א מאיר  יעקב 

שנגבו "בנוגע העדיות  עפ"י הנ"ל , להאשה

להנשא לה  אסור הגט , ביצוע תהלי�  על  בארה"ב

מא "י  נוס0 גט  תקבל  או נוספי�, בירורי� בלי

פסק עפ"י הי' הנישואי� רישו�  שיחי', חיימובי* 

בו. שחזר הדייני�  מחשובי  עלא ' פלס [כוונתו

הנ"ל  המגוחכי� היתרי� ונ"ד )מחולל ל"ב, ועפ "י ],(סי '

כל ידעו לא  עדיי� שג "כ  מהרבנות , שקיבלה היתר

שפר�"הפרטי� , 1084]..��$מנדל רישו�  ב"ד" ["פנקס

נתפרסמהיש  לא זה , נחו� שמכתב בצער: לציי�

עש "ק שנחתמה , לאחר ימי� ד ' רק  ברק  בני בחוצות 

השבת... כניסת טר� שעות שני כסלו , כ "ו  כימק�

מלחמת תכסיסי מלומדי�  שאינ� התמימי� הרבני�

ה "חתונה" לעשות ירהבו  שאכ�  האמינו  לא  הדת ,

צור$",וע "כ האסור. "ללא שערוריא  לעשות רצו לא 

מתכונני� אכ� ה"חת� " שצד  בעש"ק  כשנתברר ורק

המכתב. לפרס� הניחו אז  "באווארפ� ", לערו$

ד'בר�, ש "איחור " מה  דמלבד לקבוע, כואב 

חולשה" כ"אות האסור  להזוג  שימש הללו, ימי� 

ברור. די ה"איסור " שאי�  ג�הרי כאילו השני, מצד

לרגל ה "נסיו� ", את  זה "איחור" לה� הטירחותהחמיר

הופעת העדר לאור אלו  בימי�  שעשו  וההכנות 

"חור"מלבד המכתב . לה�  הניח זה  מכתב  הרי כ "ז ,

בהמלי�: העניני�",גדול , לבירור "חורי�""עד וכל

מה גדול, ל"בור" ביחד ונתהוו נתקבצו  הללו , הקטני�

וכדלקמ�  שהתרחש, הנורא  להמכשול  ס"ו)..שגר� (סי '

"
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עדות"נתקבל  בד"צ"גביית חיי�אצל ע�

בזה "ל : יארק , ניו  ברוקלי�

כסלו "במותב כ "ג ביו�  הוינא  כחדא  תלתא 

הרב קדמנא ואתא  מילרתשע "ד, �נ"י,אלימל

הרב לנו ואמר ברוקלי�, בעיר  1963 52 רחוב  הדר 

לישנא : בכהאי  מילר  אלימל�

תמוז "לפני  [סיו� וחצי  שנתיי� כער� 

ביקש הכפיה], לפני חדשיי�  או כחודש  תשע "א,

ר ' רובי�ממנו דוד  ברוקלי�,ישעיה מפה  נ"י 

ברק בני  משא�  אותי שהאדמו"ר לפגוש רוצה

ר ' חיימובי� אודות יעקב  אתאשר  שהניח נ"י ,

עלקא זוגתו בעיה"קרחל  שדרו באסנער, לבית 

ברוקלי�. פה כעת  ונמצא הרבוביקש אשדוד

שבעד הנ"ל, יעקב  אשר ר ' על להשפיע ממני  הנ"ל 

עשיתי  וכ� לזוגתו , פטורי� גט ית� כס0 סכו� 

כנ"ל . יעקב  אשר  לר ' יעקבאבלוהצעתי  אשר  ר '

הנ"ל הרב  הצעת דחה שכבר  ואמר  אותי, דחה 

יותר , גדול  יעקב )והוא בסכו� אשר מוכ� (ר ' אינו

בשלו� , זוגתו ע�  לדור רוצה  א�  כי  גט , לתת 

לדו�  יל�  שאולי לו הזכרתי  הדברי�  שבתו� ויתכ�

שליחותי,בבי"ד, היתה  לא זו זכרוני אבל ולפי

מזה ". יותר עמו דברתי לא 

הרב "וכעת  לפני מושקובי�בא מנדל  מנח� 

ששמע לי  ואמר  גוטנטג נ "י, חברמהרב  שליט"א ,

ברק , בבני  שליט "א קרלי*  נסי�  הרב  של  הבד "* 

רלב "גשהרב שלחאריה  ברוקלי� מפה  שליט "א 

(ר ' שאני קרלי* , הרב של לבי"ד  עדות גביית

יעקב אשר  לר ' שהצעתי אמרתי: מילר ) אלימל� 

לדו�  לבוא  א ' הגט, אודות  ברירות  שלשה  הנ"ל 

______________________

�ומהרס �� שנוכל בכאב , לציי*  הראשי ˘Ô¯Ùההכרח  וכה "מגשר" איסורי!" כה "מתיר האחרוני!  שני!  בי' משמש זה ,

ע"י  בפרהסיא  דא"א עריות להתיר מ "הרבנות ", והמופרכי!  המזוייפי!  ה"היתרי! " כל  היראי!  למחנה שמוריק  מי

אחרי! ]. חמורי!  איסורי! [וג!  כפויי!  עד ��גיטי* שחיי!  טשי* " מונד "רובי*  שבפרשת  הפירצה תלוי  צוארו קולר

של  ממש בורות ודברי  הזיופי!  באות*  שהתירה א "א , באיסור  עצמו ˘‡�Ô היו!  שהוא  בעוד  Ú„È דנ*,  ‡Ï" שינה [או

הכרזת ‰ÌÈË¯Ù",בזדו*] ÌÈ¯ÊÓÓ ,ולמרות  Ì‰È�·˘ :˙È„¯Á‰ ‰„Ú‰  ̂ ב ·„" mzegוכמבואר ilizt( פ"ו) ראה]c"ia  qwpt

(1067 ,5005 של (רישומי!: הפסול  גט  שמעודד ובעוד  ,[,"ÔÈÈÏ˜ ¯‚¯ÂÂ¯ÚÈÈÙ" ראהzc y`  zngln מוצג]c"ia qwpta:!רישו)

לאנדא ���].1098) רב ל "ה  כ* דלולא  רגל "ד, [ויש גופא, זו פרשה של הפירצה  מאחורי  ג! בחשאי שעומד קלד "פ:

דינו ]. בבית  הדייני!  כראש  משמש  כשהוא  לאיסור, ממש "כ עיניו 
מעלי! �
שלו , ההירוס מעשה  על  להסוות  דבכדי

לעומתו מכריזי* ואנו כ"אוסר", ג! ברבי!  לפע!  מפע!  להופיע טלפיו לפשוט  לו ÍÈˆ˜ÂÚÓ "נצר0   ‡ÏÂ  ÍÈ˘·Â„Ó  ‡Ï".
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לא וא�  ג' גט, שית� כדי כס0  לו שיתנו  ב ' בבי"ד,

הגט . לית� אותו יכופו הנ"ל הברירות  לשני יציית 

כתברלב"גהקטי� [כא	  ולא  קצת, השקר את

ג� לו  בית",שהציעו (סי 'לעילשאנ�וכמש"כ "שלו�

להעדות]:ל"א), נחזור

דיבורי�להעיד:"והנני  אמרתי לא שמעול�

שאמרתי  כפי כס�  לו הצעתי  רק אלה, מעי� 

שאולי  לו הזכרתי הדברי�  �שבתו ויתכ� לעיל ,

היתה לא זו  לעיל וכאמור בבי"ד , לדו�   �יל

ברירה , בהצעת זאת  אמרתי  לא  ובודאי שליחותי ,

הרב העד דברי כא� מילרעד �ובכ�נ"י".אלימל
הרב קדמנא  ואתא הוינא, כחדא תלתא  במותב 

מושקובי�, מנדל  הרבמנח�  העד  ובפני  ובפנינו

מילר �הרבאלימל שסיפר  מה  כל אישר  שליט "א ,

בשמו". מילר 

קאה�נאו�  ונאו� חיי� הלוי דיי�, ישראל

ונאו� רובינשטיי� לעמעל דיי�, דיי�".ליבוש 

לקמ�  ס"ג)[וראה זו ].(סי' עדות" מ "גביית המש$

"�� ����#:c"ryz elqk dk

עדות "נעשה  .."גביית ר' העסק�  נ "י,גליק מ� 

חיי� אצל  ע�  תיוו!ברוקלי� ,בי "ד שהוא  שהעיד:

,�לכא הבעל של בואו  אחר לשלו�, הזוג אצל

,�כא לבא  אמורה  והיתה פעולה, שיתפה  ושבתחלה 

ושנית)[וכנ"ל  ד"ה ב', עי"ש ].(סי '

אלוהנה , מיו�  להתגבר  שהתחיל  הרעש לאור 

מוכנת איש" ש"אשת הגדול: השערוריא  מעני�  יו� ,

זר. לאיש האשההכניס "להנשא " של העו "ד

הג "פ " בעני� משלימה  דעת  לחוות  לבי"ד "בקשה

ה "היתר על "חתימות" להרבות  אשדוד: הרבני

של  בזה "ל :שאנ�...,המסול�"

הרב"ביה "ד הגאו� והדיי� בכלל, הנכבד 

בזאת מתבקש  במיוחד , שליט"א  רלב "ג  מרדכי

של הגט  כשרות  בעני� דעתו  חוות  להשלי� 

התעוררו לאורהמתבקשת . אשר  נסיבות 

הבקשה ": נימוקי  ה�  ואלו לאחרונה ,

ב '"1.  �בתארי להתחת�  עומדת המבקשת 

תשע "ד". טבת 

מטע�"2. מעלי דלא  אינשי  לאחרונה 

מנת על  הגט, על לעז להוציא  מבקשי� המשיב 

הע את �ולהמשי נישואיה , את שתכננו למנוע  יגו�

חיות". כאלמנות  – מלפני� לה 

מרשתי "3. של  רבניה  , �לכ ביקשו,[?]אי

תינת�  בתיק, ניתנו אשר  הדעת  חוות  על  נוס�  כי

הגאו�  הדיי�  כבוד  מטע�  ג� מנומקת דעת  חוות 

בתיק. וד� ישב אשר רלב "ג מרדכי וכל הרב 
דלא קלא  ולהשתיק שפתיי� , לזות למנוע  זאת ,

עומד". שניו בי� נחש  וארס  פסיק ,

הדי� "4. פסקי  את להזכיר  יבוקש  כ�

קרלי� ". הרב  של  ביה"ד  של  המנומקי� 

של[הכוונה  המגוח$ היתירו ל"ב,הנ"לפלסעל  (סי '

עלונ"ד ), חת� דהרי מהיתירו , ש "חזר" למרות

וכנ"ל נישואי� " ס').ה "איסור שהבינו ,כנראה (סי '

ה"תיק", לתו$ הנ"ל  הרבני� הכרזת הוכנס שלא  דכיו�

וכנ "ל כלל במציאות" קיימת "אינה  נ"ט)הרי ],(סי'

הגט את התירו אשר  מידע[?],"ואחרי�  וכל 

האנושה הפגיעה  את למנוע  יכול אשר נוס� 

במרשוני".

הנכבד ,"5. הדי�  בית בעיני  ויישר  היה 

כלפי  החל הנידוי חובת את להבהיר ג�  מבוקש 

גט " על  לעז להוציא .��$המבקש 

______________________

�דהרי�� גמור, האר/ " "ע!  שהוא  בזה  עצמו  על  מעיד על הוא  רק  החדר"ת דל"ש הפוסקי! , מכל  הוא מוסכ!  דבר

וכבנ"ד , איתני!  ונימוקי! מקורות יסוד על גט  שפוסל  מי על ולא  בשקר , הגט  את  שפוסל  כלומר לעז" ה "מוציא 

`ifpkyעי'  l`lva,(ט "ו oilael(סי ' m" xdn,(*שמהנדזי מה  ג!  ד"ה קכ "ב , על),yeal(סי ' א0 ד"ה  קכ"ג, סי' לובלי* במהר"!  (הנדפס

l`wfgi d`xn,(ולפי"ז ד"ה ס"ו, my(סי' iyp` iyecig,(קצ"ז סי ' רש "ק , ikcxn(להגאו*  iyeal.( *ובעני ד"ה נ"ג, סי' אה "ע (תניינא,

����
'ÈÚ ,Ë‚·  ̇ Â�ÏÒÙ ˘È˘  Ú„ÂÈ˘ ÈÓ ÏÚ  ‰˜È˙˘‰ ¯ÂÒÈ‡· Â‚ÈÏÙ‰l`eny zaeyz,(' ב סי' גיטי*, melye(ה ' miig,ח "ב)

ל"ד), סס"ד)y"dexrססו "י  קנ "ד, סי' ·‚Ë,.(אה "ע ˙Â�ÏÒÙ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ  ·ÂÈÁ‰  Ï„Â‚· Â˘È‚„‰Â'עיw"ixdn(ל"ז [והובא (שורש 

ופ"ח )b"dpkaדבריו פ"ו , אות  הגה "ט  קנ"ד, סי ' ̀ ],(אה"ע "nx,(נ "ו סי ' מ '),u"hixdn (שו "ת , סי ' רמ "ג),b"dcq(ישנות  אות oexkf (דר "מ ,

 sqei( ט"ו סי' `mdxa (אה "ע , zixa,(צ"ו סי' melye (אה "ע, miig,(הנ "ל) cia miig,(נ "ט ‚„ÌÈÏÂ �����עי"ש .(סי ' ˙ÂÎ¯·Â ÌÈÁ·˘
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כמבוקש ,"6. להיעתר  הצדק  ומ�  הדי� מ�

שור� ".[נחת� ]: 3882009].אליהו  [דאק.

ידורלב"ג הרב  בכתב ומוסי� לבקשתו , נעתר

מ ה "היתר" סמ$כה� ,הרב על  על  הגט את  שמכשיר

מהרבני� עלצימבליסט,ושאנ�ההיתר המסתמכי�

הרב  של  מ"ט),וכנ"ל שטרנבו!,היתירו בזה "ל :(סי '

תשע "ד ". בכסלו כ "ה חמישי יו�  "בס "ד ,

בתיק ,"לאחר המצוי  בחומר שעיינתי

ולאחר הגט , לסידור  הנוגע בכל ודרשתי וחקרתי

ובייחוד והפוסקי�, הדור  גדולי  ע�  שהתייעצתי 

הגאו�  בירושלי�  החרדית  העדה  של  הראב "ד ע� 

שליט "א ,  �שטרנבו משה  רבי שפסקהגדול  [מי

של  תשע "ג ,שאנ� דינו  סיו�  בכ"ט עוד לפניו, הובא 

נ "ד ),וכנ"ל התייע�(סי' הוא שג� עכשיו : מצהיר והוא 

צימבליסטעמו], גדליה חיי�  רבי  שהגאו�  ולאחר

ארוכות עימו ודנתי להיתר, הצטר� שליט "א 

רלב"ג. מ' להיתר , מצטר� הקט� אני בעני�,

.[3882027 [דאק.

עוה "פובכדי  דבריו  מכפיל הוא העסק" "להגדיל 

בזה "ל :"החלטה "בהכנסת אשדוד, הרבני בבי"ד

האשה"לאחר ב"כ  בבקשת  [הנ"ל],העיו� 

של הדי� פסק  של  הנישואי� להיתר  מצטר�  אני

ב '  �מתארי שליט "א , כה� יקותיאל הרב אב "ד

תשע "ג . וצולאותבתמוז אתאמת  כותב אני  דק ,

הנ"ל  הדי� פסק  העתק על יד בכתב  (סי '[דעתי

חיי�[כנ "ל ],,מ"ט) רבי  הגאו� של  לחתימתו  מתחת

הדי�  בבית  (דיי� שליט"א צימבליסט גדליה

הדי�  לפסק  הוא  א� שהצטר� בדימוס) הגדול

�המסמ את להחלטה  לצר�  להמזכירות הנ "ל .

ה 'תשע "ד . בכסלו כ "ה ביו�  נית� בתיק , הסרוק 

דיי�".[נחת�]: רלב "ג" מרדכי 3882017]הרב [דאק.

לעילכבר מ"ט):הסברנו  ש(סי' מסתמ$שאנ� אי$

ע�שטרנבו!,על להיתר, הסכי�  היותר שלכל  [מי

מפורש, הואתנאי שהבעל הדבר, אמת �אכ א� רק:

,..." �"סרב וג� "�"לעג בכדי ו"בורח" (סי 'וכנ "ל "מורד"

והוא ) ד "ה  שוג� ].מ"ח, צימבליסטוכה�אי$

עליה�... נוס�וכא	 מסתמכי� טבעת נתוס�

ששמו מי בזה , זה  המתאחזי� ה"סומי�" לשרשרת 

רלב "ג... את ו "מיהו "מרדכי שלוקח ה "מתיר"

אחד! לא  א� שכמו , על לקמ�האחריות ע')...ראה  (סי '
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עדות"נתקבל  ביד"צ"גביית אצל ע�מהבעל,

בזה "ל :חיי� יארק , ניו  ברוקלי�

אני "אל  שליט "א, הגאוני�  הרבני�  כבוד 

חיימובי�  יעקב  מצהיראשר מטה , החתו� 

הגטשבכלבזאת : מעני� אתי  שדיברו פע� 

להשתדל רוצה שאני אמרתי שתחי', לזוגתי

די�, בבית  ע"ז להתדיי� או  בית, שלו�  להשכי�

הבי "ד. פסק  כפי לעשות  מוכ� תמידוהנני 
כמה אמרתי הכפיה בשעת וג�  זאת, הדגשתי

יאמרו  וכאשר לבי "ד , �ליל רוצה  שאני  פעמי� ,

אעשה, כ� ,כ� אומר הנני  עכשיו  וכלוג�

גמור , שקר ה�  מזה  �היפ מבקששמועות ואני

י  זאת , שיבררו שליט"א  הגאוני�  ו�מהרבני� 

תשע "ד , כסלו חיימובי�".כ "ח  יעקב  אשר 

הבי"ד"במותב  ובפנינו הוינא , כחדא  תלתא 

ר' אמר מטה, חיימובי�החתו�  יעקב  ככלאשר 

לעיל . ידו ג�האמור  בכתב  הנ"ל כתב על חת� 

עה"ח באנו וע "ז הטוב , מרצונו  כפייה, שו�  בלי

נאו� נ.י . ברוקלי� פה  תשע "ד כסלו חיי�כ "ח

ונאו� קאה� רובינשטיי�דיי�, הלוי  דיי�,ישראל 

לעמעל ונאו�  דיי�".ליבוש

וצועקהא שעומד אי! עצמו, הבעל דברי ל!

להציע לבי"ד, ליל!  �ומזומ  �מוכ שהוא בי "ד: בפני

דינ�. לפסק ולציית בפניה� , טענותיו ומאיד� את

עצמ� המעלימי� ורקי� , קלי� עומדי�  גיסא

______________________

,Ë‚‰  ÏÚ ˜„ˆ· ¯Ú¯ÚÓ‰ ÏÚ'עי`"nx,(הנ "ל)m"cyxdn,(רנ "ה סי' xi`i(יו "ד,  zeeg( ע"א נ"ט )y"lgp (סי' אות מ"ה , סי' (שטרות 

vpiaext`[בש!   m"xdn,[sqei oexkf,(הנ "ל)melye  miig,(הנ "ל). עי"ש
שכתבו:�� אלא  ÏÚ עוד,  ̄ ÊÂÁ ˙"¯„  Ì¯Á‰„
, ̃ „ˆ· ¯Ú¯ÚÓ˘ ÈÓ ÏÚ ‰Ê· ÌÈÈ‡Ó‰ d`eect עי'¯‡˘  m"xdn,(ונ "ו נ "ה , סי' רמ "א , פ"ח )i" acepe(בשו "ת סי' אה "ע שכתב (קמא ,

ותל"מ . בחדר"ת , שעבר המערער על  האומר על נוראי!  קללות 



�����������	  c" ryz elqk gk [ bq  oniq] ��

שהבעל  בשקר: להצהיר וממשיכי�  מצעקותיו,

כשירה ... והכפיה  " �ואוי אוי "סרב , �הדי מיו�  לה�

התוכחה.. מיו� לה�

 �המש$ כא עדות"הוא  ס"א,מלעיל ה"גביית (סי '

תשע "ד) כסלו מילר,מר'מכ "ג  בזה "ל :אלימל!

תשע "ד ):"והנה כסלו כ"ג (מיו� הנ "ל  עדות

יעקב אשר ר ' ע� שדיבר אמר : הנ"ל  אלימל�  שר'

הרב  תשע "ד כסלו כ"ח ביו�  סיפר  אלימל�הנ"ל,

ר' ובפני בפנינו, הפע�  עוד  יעקב .הנ"ל  ועל אשר 
ר ' אמר יעקב :זה  ר 'אשר  דיבר לא  זכרונו שלפי 

 �בעדאלימל כס0  הצעת אודות ההוא  בפע�  כלל

שאינו  אלא מכחיש , שאינו אומר אכ� גט , שית�

האלה " כדיבורי�  .��$זוכר 

תשע"ד"כל כסלו כ "ח ביו� לפנינו נאמר זה 

נאו� נ.י. ברוקלי� פה  קאה�לפ "ק דיי�,חיי�

רובינשטיי�ונאו�  הלוי ונאו�ישראל  דיי�,

לעמעל  דיי�".ליבוש

"�� ����#:c"ryz elqk  hk

עדות"נתקבל  בד"צ"גביית חיי�אצל ע�

הבעל, ע� הדירה  שות� מ� יארק , ניו שהיהברוקלי� 

הכפיה, בשעת בזה "ל :נוכח והעיד

קדמנא"במותב ואתא הוינא, כחדא  תלתא 

לישנא ". כהאי לנו ואמר  נ"י , מ"ט ר'

ר '"דרתי  ע�  (בעיסמענט ) אחת  אשרבדירה

נואחיימובי�, ברוקלי� 50 רחוב  1815 בכתובת 

להתדיי� יארק , שרוצה  פעמי�  כמה  הנ"ל ואמר 

די�". בבית  אשתו ע�

2011"וביו�  אוגוסט לחודש אב22 [כ "ב

הנ"ל,תשע"ד], ע�  אחד בחדר אנשי�ישנתי וכמה

את וכפו שלנו, לחדר ונכנסו המנעול , את שברו 

דלהל�: הדברי�  את  וראיתי ושמעתי  ידי , שני

ואתה"שאמרו  די�, בית  שליחי אנו להנ"ל,

מסכי� הוא הא�  אותו ושאלו גט , לית� חייב 

ענה : והוא הגט ?, מוכ� לית� אלא מסכי� , שאינו

די�", בבית  גט  ע�לית� שיתדיי� לאחר  [כלומר,

הלכה ]. ע "פ  לגרשה  אותו  יחייבו  א� בבי"ד, אשתו 

כמה"ודבר ולאחר  פעמי� , כמה נשנה  זה

ה� מי אות� שאל  שליחי הכאות  שה�  ענו  וה�  ,?

בי "דבי "ד , לו : ואמרו בי "ד?, איזה שאל  והוא

זה אי� וענו : בי"ד?, איזה  שאל ושוב באר "י,

מינה "! לעילנפקא נ"ד)[ראה  הרה"ג(סי' בדברי

זארגער לדעתי ):שליט"א רמ "ז הזמנה(ד "ה  בסת�  דא�

המזמיני�, הדייני� שמות  די�  להבעל להודיע חייבי� 

גט]. בכפיית  וכש"כ

רוצה "וחזר  שאינו כנ "ל : פע�  [לית�שוב 

גט "גט], לית� די� לבית  �ליל רוצה  [א�רק 

וכנ "ל], הלכה, ע"פ שה�יחייבוהו  אמרו זה "ועל

רוצה אינו שכעת  ענה : פע�  שוב זה ועל  בי"ד,

אותו  וציוו הכוחות, אפיסת  עד והכהו  גט , לית�

דברי� ". לומר 

אמרו"ואני  שה�   �בער זוכר [הנוסח]:(העד)

איני [הבעל]שהוא  אבל כשלוחי�, אות�  ממנה 

אחריה� . ענה  הא�  כלואני זוכר צעקתי (העד)

סתמו  ואז הנ"ל , האנשי�  את  לבלבל  כדי  הזמ�

גרביי� ", ע�  פי מפיואת עקרו  ג� אלו  [ופראי�

בבית שהעיד  כמו אחת , בבת  שיניי� ג ' הזה עד של 

תשע"א ], אב  כ "ה ביו� (לעד ):דינינו  לי "ואמרו

היא כי ואז [האשה ]תשתוק לשמוע, יכולה  לא

ואז  רצה , ולא אמ� , שיאמר הנ"ל לבעל  אמרו 

להכותו". המשיכו

יד"ואז על  החוצה העד ) (את אותי לקחו 

ושמע אשה, צורת  ש� וראיתי שאמרו הדלת , תי

לסופר . שהואוהבעלשילכו הזמ� : כל  צעק 

שאמר", מה  כל  דינינו[ראה מבטל  בית בהכרזת

ז '), אות תשע"א, אב שמנינו(כ "ה הפסלנות  משבע  שאחד

הוא : הגט, הכתיבה "על באמצע הגט מה"ביטול

______________________

�שכתב �� הטע! מ*  נאמ* , רא"י היה בבירור, רא "מ  העד דברי את  מכחיש  ראי"ח  היה  י"א ),l"yxdnאילו nxe"`(סי '

מ "ד): וכ "כ(סי ' הבע "ד , בפני שלא העיד שכבר דבריו את  להעמיד רוצה  שהעד  סי'v" gdדחיישינ* תשובות , (ליקוטי

mipiicd,בש! קי"ד) zwg !בש l" aixdneשכ"כ xwyl`  m"xdn. בזה נפק "מ  אי* מכחישו, שאינו כיו* למעשה אבל עי"ש .
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עי"ש], לכופו, שמותר בבעל  א� לכו"ע , הגט שפוסל

אות� עשה לא  הוא  וג�  בי "ד, שלוחי  לא "ושה�

עוד חזר וג� ומבוטל , בטל  הכל עשה , וא� שליח,

לבי"ד". לבוא מוכ� שהוא  הפע� :

ששמעתואחר אמת אותי: הבעל  שאל �כ

דבר , שו�  נתתי ולא  דבר , שו� אמרתי שלא 

הכו  אז  וג�  עד, אני כ� ועניתי : בדבר, עד  ואתה

להשקותי, ורצו אלי באו מה  זמ� ולאחר  אותנו,

גט ". טוב מזל  ואמרו:

העדעד  אמר זה  כל  הנ"ל . העד  דברי כא�

פה תשע"ד  כסלו לחודש  כ"ט  ביו� בפנינו הנ"ל 

נאו�  יארק, נוא  קאה�ברוקלי� ונאו�חיי�  דיי�,

רובינשטיי�  הלוי  ונאו�ישראל  ליבושדיי� ,

דיי�".לעמעל 

"�� ����#:c"ryz elqk l

הודיע לאחר בבוקר שהבעל 9:30 שעה כסלו, (בכ "ח 

אר"י ) הודיעלזמ� שכבר מה  דמלבד באר"י: להעסקני�

דינינו . בבית  אשתו ע�  להתדיי�  מוכ� הואשהוא 

ג� אשתו ע�  להתדיי�  משוה "ד: לפני� בתורת מוכ�

לזה[הג� בזבל "א . להסכי� חייב  אינו הלכה  שע "פ 

בקונטרס  וכמבואר כהלכת� כלל, סי 'משפטי�  (הקצר,

בי"ד[מוצגט"ז ) 5002)בפנקס שאת ,וליתר ].(רישו�:

אשדוד  והטוב  הישר לבי"ד זה  דבר הבעל  אישר

בזה "ל : בכתב , עוה "פ 

די�"לכבוד והטוב בית  הקריותהישר  רבני

בראשות  שליט "א".אשדוד , גרוס  הרב

מטה "אני חיימובי�החתו�  יעקב  אשר 

מוכ�  הייתי  שתמיד בזה , ומצהיר  מודיע מאשדוד ,

מרת אשתי ע�  להתדיי�  עלקאומזומ�  תחי'רחל 

מיד פעמי�  כמה  שהצהרתי כמו תביעותיה, כל  על

וכפי לארצה "ב , בואי  גשטטבעת מסרנרשהרב

[וג� בקשתי , פי על  לאשתי הרבניתבשעתה 

לשלוחה ,מלעלוב  וג�  לאשתי ד"ז מסרה  תליט"א 

לכל ]". ידוע דבר  היה  וג� 

הדי�],"וליתר  משורת  לפני�  [בתורת  שאת

בתנאי  בזבל "א עמה  להתדיי� מסכי� הריני 

ר' זיידענפעלדשהרה"ג  אב"דיהושע  שליט"א 

ואני  שלי, הבורר  יהיה מאנסי, תורה  כתר  דקהל

דינ�. לפסק לציית  ג'וע"ז מוכ� יו�  באעה"ח

דחנוכה ), ו' טבת, דר"ח (א ' כסלו ל ' ויגש , פרשת

לפ "ק . תשע"ד  חיימובי�".שנת  יעקב  אשר 

יצאובו חמור"ביו� בי"ד דינינו"התראת מבית

וז "ל : להינשא, ח"ו יהינו  שאל  ולהזר: להאשה 

�
�������� ������#�������� ����
��������������� 
�� ���

������ ���
 ��
�� ��
����� 
��� ����	 ����

��������� ���� 
� ����� ����
 ���
����� 
���� �������� ����� �����

��� �
 ���� ��� ���� �
���� ��� ������ ����
�� ����� ����� ����� ��� ������ 
���

���� ��� � ������� �������� ��

����������	 
�� 
��� 
��� ��� ���� ���

��
� ��
�� ��
�� ������ ��� ���� ����
��� ��� ��� �	���� �����
��# ������ ���


��"��
���� ����
�� ������ ������

��������� �� ����� 
�� ���� ����� 
��
�� ��� �������� ����� ����� ����
�
���� ���� ����� ���� ��� �
����� �	�

������ ��� �� ��
� ����� ���


����� ��#� �� ��� ������ !���#� ���� ����
���� �� !���  "� ������� ������� ��

'������ (� ���� �����  "� ���� ��������	
�#
������ ����� ��� !��#��� �� ����  "�� �����
%���� !���� ������ ��� ���� �� ���� ����� ���
������ %��% �������� ������� ����� ����� �� �����
��� ��� ���� ������� �% ��� !������ ��� ���� ��
����� �%�� �%� ���� !�����" �����%�� ��� �� ���""���

�.������%� �� ��� ��� ���� !���%�� ���� ��

�
������ �
 ��������
 � ��� ����
����� ����	� ���	� �������

��� ���
 ��
�� ����� ����
 � �����
��� ������ ����� �� ����� ����� ���� ����
�� ��� � ��� ��� ������ �������� ���


��� ��	���# �������'ÈÒ Ú"‰‡Â .„"Ò ,‰"Ò¯ 'ÈÒ „"ÂÈ)

(‰"Ò ,'·!&��
���� �	��� ����� ����� ��� 
���
����� ���� ���� 
��� ��� ������ ����



�����������	  c" ryz elqk l [dq  oniq] ��

��������� (���� ����� ���# ��� ��� #����
 ������ ����� !�"�� ���� ����� ��� !�

��� &����#� *� ��� !�� #��� *�$ ���� ���#�
'���� � ��" ����� ����� ����� '"��� �����*�

.[1084 רישו�: בי"ד" ["פנקס

"�� ����#:c"ryz  zah  a

 �ניסה כנסיו ונואש, גרוסאחרו�  מבי"ד הרב

והטוב  מההישר  דחו� במכתב להשתדל אשדוד,

החתונה ". "יו� טר�  האחרו�  בליל לבו  מנהמת  שכתב 

אצלדאולי  להשתדל  מוויזני�יכולי� האדמו"ר

שליט"א, לערו$מאנסי שלא  מב"ב: ב "א  על  שיצוה

וז "ל : מחר, להיות  אמורה שהיתה  האסור" ה"חתונה 

ליו�]"ב "ה , תשע "ד "[אור  טבת  ב '

הגר "להרה"צ  ב�ישראל  כ"קשליט"א ,

מונסי מוויזני�  שליט"א "אדמו"ר 

גב '"בשנת  ממשפחת אלינו באו תש "ע 

חיימובי� ובפיה�רחל באשדוד , גרה שהיא

בלי  לחו"ל  ונסע  אותה  עזב שבעלה  טענות

מזונות . שולח לא  והוא תבעהוהיארשותה 

, �לכ אותו לכו�  יכול ובי"ד  לאר�, שיבא

ובתנאי  ,�לכ יסכי� לא א�  גט  שית� ובחילופי�

שכתבנו". כמו  בדיוק שיעשו בי"ד, בפני שיהיה 

לעיל מבואר כבר ז'):[א "ה: הגט (סי' כפיית א� דא�

עי"ש ]. פסולה  היתה  ג "כ  ברירה , בדר$ נעשה  היה

אליו "בפועל  שנכנסו  אח"כ: שקרה  מה 

והכו [להבעל ] בי"ד, משו�  קוד�  עמו  לדבר ללא

גט. שית� הלילה באמצע  ג�וכפיאותו שהיה 

קוד� : אמר  בחדר , עמו שהיה מאחר עדות  גביית

שמסרו  לפני אח"כ  וג�  הגט , את  מבטל שהוא

מבטל ". שהוא  לאשה :

ברירה ,"היות   �בדר לא  כפיה  כא�  ונעשה 

לפחות קוד�  אותו דנו לא וג� בי "ד , ע"פ ולא 

מורד, די� לו שיש  שו� לקבוע זה  לגט אי� 
תוק� ".

מהבי "ד"ואחרי הוצאנו שעשינו, הבירורי� 

לינשא , לה  שאסור  מניעה": "צו באשדוד

: �לכ קרלי�והצטר�  הגר"נ  של הבי "ד
קרלי�שליט "א . הגרח"מבעצמו.והגר"נ 

שטר� והגרמ"א שטר�. והגרי "מ ואזנר.
שליט"א. ואזנר הרב  של  שפר�מבי"ד והגר"מ 

לאנדא". הרב  של דינו מבית  שליט "א 

האדמו "ר"משו�   �לכ מתייחסי�  לא מה

הרה"צ  האגרמוויזני�  שהיאמנדל  שליט"א,

אותו, שקירב מחסידיו לאחד  לינשא  עומדת 

הרב  על  �עלגרינברג,מסתמ �מסתמ שהוא 

של  וג�ה"רבנות "היתר  מבי� , לא אחד  שא� 

עדות הגביית  וס"ג )[הנ "לאחרי ס"א, גדול](סי ' ספק 

מתירי�". היו א� 

תתקיי�"באר�  וא�  , �מכ גדול  רעש יש

בפרט גדול , ה' חילול  יהיה  מחר , החתונה 

זבל "א" על  חת�  ס"ה )[כנ"ל שהבעל ].(סי'

עד"ובקשתינו  החתונה  את לעכב  רק  היא,

אחר גט  ממנו  להוציא  ויוכלו הדברי� , שיתבררו

הלכה . פי על  כשר כמהובכללשיהיה  מצינו

חוש של העני� האיסורשחמור ללא  ג� ללעז, שי�

רח "ל . איש אשת של  ולדעתינוהחמור
חייה". לכל  האשה את  לאמלל  יכולה  החתונה 

תחת מכשול חלילה  תצא  שלא  יעזור "השי"ת 

גרוס ."ידינו. הכה� דוד  שמואל

'אפוינטמענט'[רב  לו  הי' יארק  מניו חשוב

זו, מכתב  ע� שליט"א מוויזני� האדמו "ר אל  ליכנס 

האחרו� ]. ברגע  בוטל הדבר אבל  ד', ליל 9:00 בשעה

חנוכה"]זהיו�  ימי ["זאת  בתולדות ייכתב

כי  בהיות ומבולקה, מבוקה  מר כיו�  עמינו ,

האשה ה"ה: שבימינו חיימובי! ,ה "מתיוני� " רחל 

הר"ר של הגמור  חיימובי! אשתו יעקב  נ"י,אשר 

מוזס ,והבחור ד'יוס�  מהתראת אזניה� את אטמו 

בה� : שהתרו מפורסמי�, הוראה מורי וי"ג �די בתי 

זה. פסול  גט סמ!  על להנשא  ירהיבו  ובעטו שלא 

בהכנס� בפרהסיא , ש "ש  וחיללו  באזהרותיה�,

ברכות. בז' לבטלה  ש"ש  בהוצאת ועודל"חופה "

בתופי� החינגה  בחגיגת ה', את לנא�  הרהיבו 

מה מפוקרי� עלוב "היתר" סמ! על והכל ובמחולות,

ומזויפי�, מסולפי� "מציאותי� " על ה"י.שיסדוה 

בכולל באותה  תורה בני  מאות  התכנסו שעה ,

ר' �הגאו בהשתתפות לאנדא חזו"א, ר"י דוב 
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ר' הגאו"צ: הרבני� עמו  ואתו  שריאל סלבודקה ,

ור'רוזנברג  קרלי�, הגר"נ בד"צ  ראב "ד שליט "א

גוטנטג  נחו�  הנ"ל מנשה  בי"ד ראש  שליט"א 

אישות". ברמה ,והשמיעו ד"מחלקת ה' דבר את

גלי . בריש  הנעשה  הש�  החילול  גודל על  למחות

לאול�ומש�  וצעדו תורה, בני עשרות יצאו

אתר, על הנבלה  מעשה  על ומחו ,"�ח ה"י."ארמנות

"�� ����#:c"ryz  zah  d

בזה "ל :"כרוז"יצא עול� , לדורות דינינו  מבית 

���������	
��� �
 ��� ��������� ����
�������� ������ �� ���
#��


�������� �����
��� � ���� "���
��
���� 
�� ��� ��� ���� ������������


����� ����� ����
  �� ���� ���� �������
������� ����� ���� ������ ���
 ��
��

������ ���� ��� ���	�

������������� �������� ����	�� ������
� ���� ������ �������� �� ����
��
��� ������� �� �������# ������ �� ���


���� �
���� "�	�� 
��Ú"‰‡Â .„"Ò ,‰"Ò¯ 'ÈÒ „"ÂÈ)

.(‰"Ò ,'· 'ÈÒ�������� *�� ���� ��%�� �%� ����
(���� ���� �� ���#� ���� ������ ���"� ����

������ !�%����	�� �	���(„"ÚÂ ‚"Ú 'ÈÒ)"���
���� ���	�"(5015 ÌÂ˘È¯)' לקמ� ע"א )[וראה ].(סי '

��������� ���# ��� ��� ���#� �� ����
�#�� ���� ����� ��� !� ��� ����� (����
����� '"��� �����*� ��� �� ���#� ���� ���#

'���� � ��" ����� �����.[1084 רישו� בי"ד [פנקס

"�� ����#:c"ryz  zah e

, �עליצויי מה "רבנות" הפוקרי� תגובת ד"מהו "

דתוה"ק: ע "פ  הצודקי� והתראות  ישה� ההכרזות

היענה" "בת כמעשה  לנהוג פשוטה : "עצה " לה�

"החלטה": התיק ,ומוצאי�  שבזהלסגור  כאילו

הכל ..,  �וז "ל :יתוק

החומר"מורי�  כל  על חסיו� הטלת  על  בזה 

תשע "ד , בטבת ב '  �מתארי ביה"ד  לתיקי שהוגש

החסיו�. למימוש  בהתא�  לפעול  המזכירות  ועל 

מכלהחל נוס�  חומר  כל  להכניס  אי� מהיו�

שקשור הצדדי� "חיימובי�  לתיקי שהוא  גור� 

אל דואר חסימת  כולל  הנ"ל  של קטרוני.לגירושי�

פסה"דוזאת ע"פ כבר  נישאה  שהאשה  מאחר 

הרבני  ביה "ד  אב "ד".��$של כה�  יקותיאל  ,

"�� ����#:c"ryz  zah bk

בזה "ל :"החלטה "יוצא אשדוד הרבני  מבי"ד

יש"מאחר לגירושי�, הדי� פסק  ומאז

וחוברות בספרי� ביה "ד , להשמצת רבה  פעולה

א� זה  ובחומר הרחב, לקהל  חינ� שמחולקות

ביה "ד. כנגד  לפעול  �אי מאחרוכ�הוראות

______________________

�שהעלי! �� מלבד הגט , פסלנות על  ערעור להוציא  אסור שוב הגט , סמ0  על נשאת  כבר שהאשה  דמשו!  שכתב, מה 

וכנ"ל בתיק העליהו ולא  שנישאו , טר!  רב זמ* אצל!  שהגיש הבעל מערעור  מ"ז )עי* והערה  נ "ט . ���עי"ש .(סי '
וכגו*  מתירה .., ) האיסור על שההעברה  וכאילו הגט , על  לערער אסור  שוב נישאת כבר שהאשה  דכיו*  ההנחה : עצ! 

עוד ... ולאכול  להמשי0 לו מתירה ) לאכלה  התחיל שכבר מה  הדבר עצ! טריפה , לאכול אד!  התחיל מעיד ��שא! 

רק  הוא  לאח "כ, או שנישאת טר!  בי* החילוק  דכל הפוסקי! : מש "כ בניגוד  הו "ל דהרי גמור, האר/" "ע!  שהוא  עליו 

שנישאת  טר!  ממנה ידע  דא!  כתבו דבזה פסול ", Ú¯Ú¯,ב"ספק  ‡ÏÂ יתחי לא  א! אז אבל  שנישאת, לאחר  לערער ל 

שנישאת . לאחר ג!  ולערער להמשי0 עליו  אז שנישאת , קוד!  לערער  האמור ,����התחיל וכדבר פסול " ב"ספק א, הוא 

כלל , "הוראה " בגדר שאינה  מה  בדויי! , ו"מציאותי! " חלומות  דברי על  בנוי ה "היתר " שכל  וכבנ"ד: ברור" ב "פסול  אבל

וא, שנישאת , לאחר לערער  צרי0 מ "מ  שנישאת, קוד!  ערער לא  א!  דא, ‰˘�È,פשוט   ÔÓ ÌÈ�·  ‰Ï ˘È˘ ¯Á‡Ï וכמבואר

mind zkxaa,( רמ "ג אות  מיכל, דר ' `mdxa(סדה "ג   zixa,( צ"ו סי' melye(אה "ע, miig,( ל"ד סוס"י  קצ"א ).`f"pa(ח "ב , סי' (אה "ע,

	�דדברי#� אתיא  הנ "ל קל"ז)n"xb`d כל  סי' ח "א , כבר (אה "ע דהוולדות  דכיו* בכוונתו להעמיס  נרצה א!  דא,  תמוהי!,

עי' נטמעו", דנטמעו ד"כיו* אמרינ* ס"ה),nx"`נישאו  ב', סי' הוולדות ,(אה "ע כלפי רק  זהו הלא מ "מ  זאת , הזכיר שלא  א,

לעיל וע"ע ואכמ "ל]. וצ "ע , זמ "ז לפרוש  חייבי!  וההורי!  זה , בשביל  הותר לא  איש  אשת איסור  נ"ד)אבל  ותל"מ .(הערה  ,
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תוצאה להוציא ואי� לאחר, נישאה  כבר  והאשה 

נ"ו )[ראה אחרת, בראשוני ],(הערה  איסור  יש  וא� 

הגט" על  לעז  להוציא  נ"ד )[ראה הפוסקי�  ].(הערה 

על"אי  חיסיו� להטיל  ביה"ד , מחליט �לכ

ובירושלי� , באשדוד בבי"ד שבתיקי�  החומר  כל 

הרכב לעיו�  וישאר  הזוג, בני  שני בי� שנפתחו

באשדוד. בביה "ד  א ' אתהוראה אול� כוללת  זו 

ובי�  ידני  בי� מהתיק , החומר להוצאת  הצורות  כל 

אחר. מכשור  או הוראהויש באינטרנט , לשלוח

כדי  הדי�, בתי בהנהלת  המחשוב למחלקת זו 

זו . החלטה  ליישו� בטבתשיפעלו כ "ג ביו�  נית�

אב "ד ".התשע "ד. כה� 395811331].יקותיאל  [דאק.

שחושבי�אוי  הללו , הדת ועוקרי ללצי� לה�

את שיגבילו ע "י  בצהרי�, השמש את שיכחישו  דבמה 

ה"תיק". לתו$ מלהגיע  הגט, לפסלנות שזה החומר

שכתבנו מה  ועי' הפסול, הגט את להכשיר יועיל אכ� 

מ"ז),לעיל  הדברי�.(הערה בהכפלת צור$  ואי� 

" ����#:c"ryz  zah bk

שהרבלאור כאילו ושוב: חזור ה"רבנות" דברי 

וכנ"ל  הגט כשרות אישר  נ "ד,שטרנבו$ מ"ט, מ"ח , (סי'

שטרנבו$ס"ב), הרב הכחשה "הוציא  בזה "ל :"מכתב 

הי"ו". ... לכבוד  תשע "ד, שבט ז' ליו�  "אור

של"אחדש "ה , הג"פ אודות שאלתו  בנידו� 

שקר דברי  ובכתב פה  בעל שפרסמו חיימובי� ,

התרתי. כאילו  ולאהדברברבי� , נכו�, אינו 

שמי�,��$התרתי  לרחמי  המצפה  ובאעה"ח 

שטרנבו� .מרובי� , משה 
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‡Â‰ ,‰¯È¯· Í¯„· ‰ÈÙÎ‰ Â˘Ú ‡Ï˘ :‰�ÚË‰ ÏÚ
È¯·„ ÏÚ ÊÁ‡˙‰Ï ‰Ò�Ó������,(Ê"Ë 'ÈÒ ,„"Á)

ÏÚ ˜ÏÂÁ ‡Â‰˘ ÂÏÈ‡Î�����,(Ê"Ë˜ 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡)

"ÈÏÚ ÒÈ‡Ó"„ ‰ÈÙÎ ¯È˘ÎÓÂ."„·ÚÈ„"·."„·ÚÈ„"·."„·ÚÈ„"·."„·ÚÈ„"·���‡È·‰˘ ,ÂÏ
ÁÈÎÂ‰Ï Â‰Â�Ó„˜ ¯·Î„ ,ÂÓˆÚ È¯·„ "¯Â˙ÒÏ ‰È‡¯"

¯Ù‰È˘�‡˘ ‰Ó] ,‰Ê ¯˜˘ ˙Î��������‰Â ,‰Â˘„ÈÁ���

______________________

�לעיל �� פסק ),ראה  מד"ה  מ "ח , שהרב ˘˘‡�Ô אי0 (סי ' כאילו בשקר: בדוי,˘ÍÂ·�¯Ë מעיד  "תנאי" ע"פ לההיתר הסכי! 

ש! וכמבואר  כלו!  להלכה  משנה  שאינו ומ "ו ).מה  מ "ה, של�
���(הערות  קלונו ע "פ ˘‡�Ôנתגלה  בשקרו כשנתפס

שרב בעצמו, והודה  כתב דש!  מתשובתו, המקורי והוא :˘ÍÂ·�¯Ëנוסח  לההיתר , להסכמתו לגמרי אחר "תנאי" התנה 

ÂÓ¯„ "דוקא   ‡Â‰ ÏÚ·‰˘ ¯·„‰  ̇ Ó‡ ÔÎ‡  Ì‡" 0מפרי שזה  בידעו מתשובתו, אח "כ  שמחקה  מה  ו"מסרב"], [ו "מעג*"

ה "היתר".. כל את מה�����
כליל  דג! לעיל˘¯Ï·"‚פשוט , ס "ב ):כותב  ˘ÍÂ·�¯Ë,(סי' ·¯‰  ÌÚ ıÚÈÈ˙‰˘ פירש ולא 

"מורד" די* לו יש  שהבעל הדבר שאמת בתנאי: רק לההיתר הסכי!  שלא המפורש : מ* סתו!  דילמוד  לו.., שאמר מה 

גמורה . "מורדת " היא  אדרבה  וכלל , כלל שז"א מה  הרב����גמור, דברי כא*:˘ÍÂ·�¯Ëמובני! במכתבו  ̄ מש "כ  ˜˘˘
,"È˙¯˙‰  ‡ÏÂ ,ÔÂÎ� Â�È‡  ̄·„‰" , ̄ È˙‰˘ ÂÏÈ‡Î ÂÓ˘·  ÌÈ¯ÓÂ‡Â  ÌÈ·˙ÂÎ˘  ‰Ó רק ‰„·̄  הסכי! היותר] [לכל א! דהרי

התיר" ו"לא הסכי! " "לא  דלמעשה : בודאי א"כ ובדוי, גמור שקר שזהו ונתברר "מורד", שהבעל  הדבר  שאמת  בתנאי:

הרב 
��וז"פ . של ביתו אנשי על מלמחות להתעל!  נוכל לא  מחתא , להוציא ˘ÍÂ·�¯Ë,בחדא מצבו, את המנצלי! 

לעיל [ראה  חמורי! , איסורי! על ולרביע  לשליש  למחצה  "היתירי!" כ')ממנו זקני (הערה של  בית!  מאנשי  הנורא  המצב

רח "ל . כס, תמורת  זאת  שעושי* בקלד "פ : בניו על גדול  לעז ויש  הדור], ממקור ������גדולי לנו ידוע  כי בעי, מיהא 

שאביו  עליה!: ואיי!  מעושי*, גיטי* נגד  להעסקני! מבניו אחד צלצל האסור, החתונה לאחר  ספורי!  שימי!  אי0  נאמ* ,

ה"י. אחת..., פרוטה  א, לו  לית*] [או  להציע שח "ו אות!  והזהרנו מוב*..., "רמז " הגט , על  בכתב " "היתר להוציא  עומד 
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���‡�ÂÂ‚· È¯ÈÈÓ Ì‰,"˙Â‡Ó¯·,"˙Â‡Ó¯·,"˙Â‡Ó¯·,"˙Â‡Ó¯· ‰˘„È˜"„‰˘„È˜"„‰˘„È˜"„‰˘„È˜"„¯È˙Ò‰˘
ÏÚ Ï·ÂÒ˘ ‰�ÓÓ,�"ÂÁ,�"ÂÁ,�"ÂÁ,�"ÂÁ¯˙ÂÓ ‰ÎÏ‰ Ù"Ú˘

ÌÂ˜Ó ‰È‰ "ÔÈ˘Â„È˜‰ ÚÈ˜Ù‰Ï" Û‡ È¯‰„ ,˘¯‚Ï ÂÙÂÎÏ
."˙ÂÚË Á˜Ó" ÔÈ„Ó ‚"‰Î·����ÏÈ˜Ó„ ‡Â‰

‡Ï Ò"˙Á‰ Ì‚„ :Â˜Ó�· ,„·ÚÈ„· ÂÙÎ˘Î Ì"˘¯‰Ó‰
¯ÈÓÁ‰‚"‰Î·‚"‰Î·‚"‰Î·‚"‰Î·.„·ÚÈ„ ‰¯È˘Î„ ‰„ÂÓÂ ,‰ÏÁ˙ÎÏ ˜¯
�
��,"ÈÏÚ ÒÈ‡Ó„ ‰ÈÙÎ"Ï ‰ÊÓ ‡ËÈÈ˘˜ÒÙ˜ÒÙ˜ÒÙ˜ÒÙ ‰Ê·„‰Ê·„‰Ê·„‰Ê·„

Ë‚‰Ë‚‰Ë‚‰Ë‚‰ ˙ÈÈÙÎ˘˙ÈÈÙÎ˘˙ÈÈÙÎ˘˙ÈÈÙÎ˘ :‰˘ÚÓÏÂ:‰˘ÚÓÏÂ:‰˘ÚÓÏÂ:‰˘ÚÓÏÂ ‰ÎÏ‰Ï‰ÎÏ‰Ï‰ÎÏ‰Ï‰ÎÏ‰Ï ‡È„‰Ï‡È„‰Ï‡È„‰Ï‡È„‰Ï Ì˘Ì˘Ì˘Ì˘ Ì"˘¯‰Ó‰Ì"˘¯‰Ó‰Ì"˘¯‰Ó‰Ì"˘¯‰Ó‰
,„·ÚÈ„·,„·ÚÈ„·,„·ÚÈ„·,„·ÚÈ„· Û‡Û‡Û‡Û‡ ÏÂÒÙÏÂÒÙÏÂÒÙÏÂÒÙ‰È‰˘ ‰˘‡‰ ‰ÁÈÎÂ‰ ‡Ï È¯‰˘ :Â˜Ó�·

.Â‡˘�˘ Ì„Â˜ ÈÏÂÁ‰ ÂÏ 	���"Â�È„ ˜ÒÙ"Ó ¯ÂÓ‚‰
¯˜ÂÙ‰ Ï˘���
�:‰˙¯ÈÓ‡ ÍÓÒ ÏÚ Ë‚ ˙ÈÈÙÎ ¯È˘Î‰˘

‰‡¯Â] .˙‡Ê ‰¯¯È·˘ ÈÏ·Ó "„¯ÂÓ" ‡Â‰˘(Ë"Ï ‰¯Ú‰).[

��:Ò‚‰ ¯˜˘ ÌÚ ˙ÂÁÂÓ‰ ˘Ë˘ËÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‰Ò�Ó˘ ‰Ó
¯·„¯·„¯·„¯·„ ÌÂ˘ÌÂ˘ÌÂ˘ÌÂ˘ ‰ˆ¯‰ˆ¯‰ˆ¯‰ˆ¯ ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ,¯ÂÓ‚,¯ÂÓ‚,¯ÂÓ‚,¯ÂÓ‚ "„¯ÂÓ""„¯ÂÓ""„¯ÂÓ""„¯ÂÓ" ÏÚ·ÓÏÚ·ÓÏÚ·ÓÏÚ·Ó ¯·Â„Ó‰˘¯·Â„Ó‰˘¯·Â„Ó‰˘¯·Â„Ó‰˘

,"‰�‚ÚÏ","‰�‚ÚÏ","‰�‚ÚÏ","‰�‚ÚÏ" ˜¯˜¯˜¯˜¯Â‡ ,Ê"Ú "‰È‡¯" ÌÂ˘ ‡È·‰Ï ÈÏ·Ó Ê"ÎÂ
.ÍÙÈ‰Ï„ ÌÈ˜ÊÁ‰ ˙ÂÈ‡¯‰ ÏÎ ˙ÂÁ„Ï���	È‡„Î ÔÈ‡„

ÂÏÁ ÏÚ ÔÓÊ‰Â ¯ÈÈ�‰ ˙ÈÁ˘‰Ï.ÂÈ¯·„ ÏÚÂ ÂÈ˙ÂÓ��Ì‚ ÔÎÂ
Ì‚Â ,ÂÈ�Ù· ‡Ï˘ ÏÚ·‰ ˙‡ Â�„˘ ‰Ó ˜È„ˆ‰Ï ‰Ò�Ó˘ ‰Ó
:Ô˘È‰Â Ò‚‰ ¯˜˘ ÌÚ ,ÂÈ�Ù· ‡Ï˘ ˙Â„Ú ÂÈÏÚ ÂÏ·È˜

.‡·.‡·.‡·.‡· ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï,ÔÈ„Ï,ÔÈ„Ï,ÔÈ„Ï Â‰Â�ÈÓÊ‰„Â‰Â�ÈÓÊ‰„Â‰Â�ÈÓÊ‰„Â‰Â�ÈÓÊ‰„���¯ÈÈ�‰ ˙ÈÁ˘‰Ï Ï·Á˘ Ô·ÂÓ
.ÂÏ‡Î˘ ÌÈÈÂÏ‚ "ÌÈ¯˜˘" ÌÚ ÔÓÊ‰Â

���Ï˘ Â˙Â„Ú ˙Â�Ó‡�· "ÌÈ˜ÂÙ˜Ù" ¯ˆÈÈÏ ‰Ò�Ó˘
Ï"�‰ Â˙¯È„ Û˙Â˘,(„"Ò 'ÈÒ):ÌÚË‰Ó��ÌÂ˘Ó

..‰ÈÙÎ‰..‰ÈÙÎ‰..‰ÈÙÎ‰..‰ÈÙÎ‰ ˙‡˙‡˙‡˙‡ ·ÎÚÏ·ÎÚÏ·ÎÚÏ·ÎÚÏ ‰ˆ¯‰ˆ¯‰ˆ¯‰ˆ¯ ‡Ï‰„‡Ï‰„‡Ï‰„‡Ï‰„.[ÌÓÚ Â˜·‡‰·]����
È¯·„Ï��
�‡Â‰ ,ÏÂÊ‚ÏÓ ÌÈ�ÏÊ‚ ÏÚ ·ÎÚÏ ‰ˆ¯˘ ÈÓ„ :‡ˆÂÈ

Â‰ÊÂ ,...Ì·ÎÚÏ ‰ˆ¯ È¯‰„ ,ÂÏÊ‚˘ Ì‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏÂÒÙ
.‡ÏÙ� "˘Â„ÈÁ"��:ÌÚË‰Ó.‰�Â¯Á‡Ï.‰�Â¯Á‡Ï.‰�Â¯Á‡Ï.‰�Â¯Á‡Ï „Ú„Ú„Ú„Ú ˜˙˘˜˙˘˜˙˘˜˙˘ ‰ÓÏ„‰ÓÏ„‰ÓÏ„‰ÓÏ„

���‡· È¯‰„ ,ÏÏÎ ˜˙˘ ‡Ï˘ :˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÓ ÌÏÚ˙Ó ‡Â‰
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·Ó ¯¯Á˙˘�˘Î „ÈÓ ÏÚ·‰ ÌÚ „ÁÈ Â�È�È„ ˙È·Ï
‰˙Ú˘· Î"˘ÓÎÂ ,Â˙Â„Ú „ÈÚ‰Â [‰ÈÙÎ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÓÈ '‚]

ÍÂ˙·������� ��� ������Ï"�‰.(Ê"Î 'ÈÒ)�
����
��
��˙‡ ÒÈ�Î‰Ï ÂÁÈ�‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ„ :Â˙ËÈ˘Ï ÏÈÊ‡

Î"‡ ,Ì‰Ï˘ "˜È˙"‰· Â�È˙Ê¯Î‰...ÌÏÂÚÓ...ÌÏÂÚÓ...ÌÏÂÚÓ...ÌÏÂÚÓ ‰¯˜‰¯˜‰¯˜‰¯˜ ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï Ê"¯‰Ê"¯‰Ê"¯‰Ê"¯‰

��:„Ú‰ Â˙Â‡ „‚� Ô�‡˘ ÔÚÂË "‡˙ÓÈÏ‡ ‰�ÚË" „ÂÚ
,¯Á‡,¯Á‡,¯Á‡,¯Á‡ „"È··„"È··„"È··„"È·· „ÈÚ‰Ï„ÈÚ‰Ï„ÈÚ‰Ï„ÈÚ‰Ï ¯Á·¯Á·¯Á·¯Á· ÚÂ„Ó„ÚÂ„Ó„ÚÂ„Ó„ÚÂ„Ó„Ï˘ Â�È„ ˙È·· ‡ÏÂ

‚"·Ï¯‚"·Ï¯‚"·Ï¯‚"·Ï¯.ÔÈ�Ú· Ô„ ¯·Î˘ ÈÓ
��‰ÓÓ Ù"‰ÂÚ ÌÏÚ˙Ó
Ì¯Ë ÌÈ˘„Á È�˘ ,‰Ê· ˜ÂÒÚÏ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÂÈ‰ Â�È�È„ ˙È·˘
‰ÓÏ :ÍÙÈ‰Ï ‡Â‰ ‡È˘Â˜‰ È¯‰ ÂÈ¯·„ ÈÙÏ Î"‡Â ,‚"·Ï¯

...Â�È�È„ ˙È·· „ÈÚ‰Ï ‰ÈÙÎ‰ ÈÙ˙˙˘Ó Â‡· ‡Ï��
‰ÊÈ‡ Ïˆ‡ ¯ÂÁ·Ï ˙ÂÎÊ‰ ÂÏ ˘È „Ú‰„ :ËÂ˘Ù ÔÈ„Ó ÌÏÚ˙Ó

Ï"�ÎÂ „ÈÚ‰Ï „"È·.(·"Ï ‰¯Ú‰)���:˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÓ ÌÏÚ˙Ó
Ï˘ „"È·˘‚"·Ï¯‚"·Ï¯‚"·Ï¯‚"·Ï¯ÌÈ˘� ˙„ÈˆÓ ¯˘Ú˙‰Ï ÌÈ˜ÂÒÚ‰

¯·„· ÔÂ„ÏÓ ÌÈÏÂÒÙ Ì‰ ,˙ÂÈ¯ÊÎ‡· Ì˙ÂÎ‰ÏÂ Ì‰ÈÏÚ·Ó
Ï"�ÎÂ,(„ÂÚÂ ,Ô·ÂÓÎÂ ‰"„ ,'Ï 'ÈÒ),„Â‡Ó ·ËÈ‰ Ô·ÂÓ È¯‰ Î"‡Â

.ÌÏˆ‡ „ÈÚ‰Ï ÍÏ‰ ‡Ï˘ ÚÂ„Ó
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'��������ÔÈ„‰ „"�· ˘È Ì‡ ,ÏÏÎ· ÔÂ„Ï Â�Ï ˘È
˘È˘ ‰Ó Ù"Ú ,"‰ÊÓÂ ‰ÊÓ ‡ˆ˙"„
ÌÈ¯ÂÓ ‰ÊÈ‡Ó "¯˙È‰" ‰Ï ‰È‰„ ÔÂÈÎ„ ,¯ÓÂÏÂ „„ˆÏ ÌÂ˜Ó

.‡˘�‰Ï��
È¯‰
�����ÂÈ¯·„ ‡·Â‰˘�
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È�˘‰ ÌÚ Î"Á‡ ¯‡˘È˙ Ì‡ Û‡ ‰˘¯‚Ï ÔÂ˘‡¯‰Ï$��.

______________________

�חייב �� שהבעל  מהיכ "ת  ממזרי!, ירבו שלא  משו!  דאי לדידהו , א, דליכא  ודאי רוצה] [כשאינו  לגרשה  "חיוב " אבל

אשתו. על כ0  משו!  "אנוסה",����לוותר די* מכח  הוא  מבעלה, שתתגרש  לאחר להשני שמותרת  דידהו , טעמא

בשביל  לגרשה , חייב  בעלה שיהא  שנשבית, איש  דאשת  מצינו ולא  [ישראל ], לבעלה  ג!  ועומדת  מותרת  הוא הרי וא"כ
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______________________

ממזרי! . ירבו  שלא  כדי אותה, מאנסי! פשוט �
�שהשבאי!  השני, על  שאסורה  כשתדע  א,  אצלו לחזור ממאנת  היא

ואחרוני!  ראשוני!  הפוסקי! כל וכמש "כ חייה , ימי כל להתעג* תבחור א! אפילו כלל, לגרשה  אותו מחייב  אינו דזה 

בקונטרס דבריה!  והבאנו  אחד, zcפה  y` zngln('ג c"ia[מוצג(אות  qwpta(1098 עי"ש .(מסמ0 כלל , חולק שו!  בלי ,[
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,..‡È¯˘,..‡È¯˘,..‡È¯˘,..‡È¯˘ Ô�·¯„Ô�·¯„Ô�·¯„Ô�·¯„ ‰È�˘„‰È�˘„‰È�˘„‰È�˘„ ¯·Ò¯·Ò¯·Ò¯·Ò ÈÊÁ„ÈÊÁ„ÈÊÁ„ÈÊÁ„ Ô‡Ó„Ô‡Ó„Ô‡Ó„Ô‡Ó„ ,Ì‡ÈËÁ‰Ï,Ì‡ÈËÁ‰Ï,Ì‡ÈËÁ‰Ï,Ì‡ÈËÁ‰Ï ÌÈ¯Á‡ÏÌÈ¯Á‡ÏÌÈ¯Á‡ÏÌÈ¯Á‡Ï
ÔÏÔÏÔÏÔÏ Ì‡ÂÌ‡ÂÌ‡ÂÌ‡Â ,‰�ÁÏ˘È˘,‰�ÁÏ˘È˘,‰�ÁÏ˘È˘,‰�ÁÏ˘È˘ „Ú„Ú„Ú„Ú Â˘Ù�Â˘Ù�Â˘Ù�Â˘Ù� ‡ˆ˙˘‡ˆ˙˘‡ˆ˙˘‡ˆ˙˘ „Ú„Ú„Ú„Ú Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡Â˙Â‡ ÔÈÎÓÔÈÎÓÔÈÎÓÔÈÎÓ ‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡‡Ï‡

,Â�ÂÚÓ,Â�ÂÚÓ,Â�ÂÚÓ,Â�ÂÚÓ ÌÈÈ˜�ÌÈÈ˜�ÌÈÈ˜�ÌÈÈ˜� Â�‡ÂÂ�‡ÂÂ�‡ÂÂ�‡Â ,‡˘È,‡˘È,‡˘È,‡˘È Â„·ÏÂ„·ÏÂ„·ÏÂ„·Ï ‡Â‰‡Â‰‡Â‰‡Â‰ ,Î"Á‡,Î"Á‡,Î"Á‡,Î"Á‡ Â‡ËÁ·Â‡ËÁ·Â‡ËÁ·Â‡ËÁ·.Ï"ÎÚ
ÂÈ¯·„ Â�‡·‰]������,('‡ ˙Â‡ Ë"˜Ò ,Á"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)Ê"ÈÚÎÂ

Ì˘ Â�‡·‰��
���.[˘"ÈÚ ,

bbey `le  ryet `ed milw  zrc  lr lwdl jneqd

�
������ !��� ����� !����� ��#� ����� ����
������ ��� �� !���  ��� �� #� �����

'���  "�� ������� �� ����� �������
����
� !���� ���� ������  "�� ����� ������ ���� ��#��

!���#� � #� �� ���� ������ ����� � �� ���� !� ��
'����� +���� ������� ���# #��

______________________

 oeikשע "ז באישות , בקיאי!  ע"א ):`l"fgnשאינ!  ו ', Ì‰ÓÚ,קידושי*  ̃ ÒÚ ÂÏ  ‡‰È ‡Ï ÔÈ˘Â„È˜Â  ÔÈËÈ‚ ·ÈË· Ú„ÂÈ  Â�È‡˘  ÏÎ"
w" defae ." leand xecn  xzei mlerl oiywe:(ע"א פ"ה Ú" �ÙÏ (קדושי! ,  ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ"„."iz`c `nlrl dil lyk`c oiba�����

הבאנו ג')k"dyna זה  ) א ' אותיות  סק "ד ס"ב, ע "ד l"diae,(סי ' i"xae n"adn !ב')וש אות  סק"ד דכשסמכה (הקדמו*):v"vdn (ס"ד,

[ודלא אנוסה , ל "ה  אישות  בדיני בקי שאינו מורה  ש!n"b`k על  כדהוכחנו  דבריה!  ראה  כ')שלא  י "א ( אותיות  סק"ד, ].(ס"ב

�של� היחידאה  לדיעה  דא,  פשוט , מזה  יותר ה '):k"dyna שהבאנוb" dpkdוא,  אות  הרבה (ש!, גדול \י!  המתיר\י* דא! 

ומזה . מזה  בתצא  קנסוה  ולא  אנוסה הו"ל אז האוסר\י*, `oxd,מלבד���מ*  iptde ,cec ziady !דבריה שהבאנו

k" dyna(' ז ו ' פוסקי! (אותיות  שאר מדברי ג!  דחויי* דבריו  עליו, ט "ו )k" dynaוכדהוכחנוinlyexie,תמהו ) ט ' .(אותיות 



�����������	 �
 �������� �� �����  " ��� ��� �� ��

'����
ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„ ÂÚ˜˙˘È„ ,¯˘È ÍÏÂ‰ ÏÎÏ Ô·ÂÓ
ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡„ ,Â¯Ó‡ÈÈ ‡ÏÂ
ÂÚ„È˘ ÔÓÊ· Â· ,¯˘Î Ë‚‰˘ "ÌÈ¯·ÂÒ"˘ :ÂÏÏ‰ ÌÈ�ÈÈ¯·Ú
‡Ï˘ Ì‰Ó Â¯‰ÊÂ‰ Ì‚Â ,¯ÂÒÈ‡Ï ÔÈ„ È˙· '„Ó ‰‡¯Â‰ ‰‡ˆÈ˘

.ÔÈÏÈ˜Ó‰ ˙Ú„ ÍÓÒ ÏÚ Â‡˘�È��
�Ù"ÎÚ ÂÚ„È È¯‰
Â¯Â‰ ÍÎ„ ÌÂ˘Ó ˜¯ Â‡˘È� ÍÈ‡Â ,ÏÂ„‚ "˜ÂÙ˜Ù" Ô‡Î ˘È˘
˙Â¯Â˙ È˙˘ ˘È˘ ,˙Ó‡· ÌÈ·˘ÂÁ ÂË‡„ ,ÌÈ¯˜ÂÙ Ì‰Ï
.ÔÂˆ¯‰Â ˜˘Á‰ ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÈ· ¯Â¯·Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ Â‡ ,Ï‡¯˘È·

�����
"ÔÈ„ÈÊÓ" Ì‰˘ ¯ÓÂÏ ¯˙ÂÈ ·Â¯˜ „"�·
¯ÂÒ‡„ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â·˙Î Ì‰ÈÏÚ˘ ,ÌÈ¯ÂÓ‚
Ì˙Â‡ ÁÈ�‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,Ì‡ËÁ ¯ÓÂÁ ˙‡ Ì‰ÈÏÚÓ Ï˜‰Ï
‡¯˜Ó Â„ÓÏ„ÎÂ ,ÌÈ·ÈÈÁ Â˙ÈÓÈÂ Ì‡ËÁ· Â˘¯˙˘È˘

Â�‡·‰„ÎÂ ,"˙ÂÓÈÂ Ú˘¯Ï Â‰ËÈÏÚ‰"„������‚"Ú 'ÈÒ)

(È"˜Ò ,Á"Ò������� �����	 ������ÌÈ�Â˘‡¯ÌÈ�Â˘‡¯ÌÈ�Â˘‡¯ÌÈ�Â˘‡¯
,ÌÈ�Â¯Á‡Â,ÌÈ�Â¯Á‡Â,ÌÈ�Â¯Á‡Â,ÌÈ�Â¯Á‡Â.˘"ÈÚ
��,‰¯Â˙ Ô˙Ó ÌÂÈÓ ˙‡ÊÎ ‰˙È‰

È¯ÓÂ˘ Â·‰¯È ,˘È‡ ˙˘‡„ ‰¯ÂÓÁ‰ ‰Â¯Ú ˙Ï‡˘Ï Ú‚Â�‰·˘
ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ˜ÈÊÁÓ Û‡Â ,ÌÈ‡¯ÈÎ ÌÈ‚‰�˙Ó‰ ˆ"ÓÂ˙
ÔÓÊ· Â· ,ÌÈ¯˜ÂÙ È¯·„ ÏÚ Ï˜‰Ï ÂÎÓÒÈ˘ ,"ÌÈ„ÈÒÁ"Ï
ÏÈ·˘· ÌÈ‚‚Â˘Ï Ì˜ÈÊÁ� „ÂÚ Â�Á�‡Â ,ÌÈ¯ÒÂ‡ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚˘

.ÍÎ�����ÏÏÎ ‚˘ÂÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ ˜¯ ,ÔÎ ¯Ó‡È ‡Ï˘
˙ÙÎÈ‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏ ‡ÁÈ� ‡¯È˜Ù‰·˘ ÈÓ Â‡ ,ÂÏ‡Î ÌÈ�È�Ú·

ÏÏÎ ˙„‰ ÒÂ¯È‰ ‰ÈÏ$
�.

�
�ÌÈÙÁ Ì‰˘ :Ì‰ÈÏÚ ıÈÏÓ‰Ï Î"Á‡ Â�Á�‡ ‡Â·�
,ÏÈ˜Ó‰ "˙‡¯Â‰" ÏÚ ÂÎÓÒ˘ ˙ÂÈ‰· ,Ú˘ÙÓ
˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â‡˜„ˆË ÌÚ ˜ÏÂÏ˜‰ Ì‰È˘ÚÓ ˙‡ ¯˘‡�Â
Ô˙È˘ ÏÚ·‰Ï ¯Ó‡�˘Î· ,Ì‰È˘ÚÓ ˙‡ ˜ÊÁ� „ÂÚÂ ,‰Ê ÔÈÓÓ˘
.„ÁÈ· ˙ÂÈ‰Ï Ì‡ËÁ ¯ÓÂÁ ˙‡ Ì‰ÈÏÚÓ ÏÈ˜È˘ ¯·„ ,Ë‚ ‰Ï

���ÌÈˆ¯Ù˙Ó‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ Á˙Ù ˙ÁÈ˙Ù ÍÏ ÔÈ‡
Ì‰˘ Ì‰ÈÏÚ ˜ÂÚˆÏ ÌÂ˜Ó·„ Ì˙Â‡¯· ,Ì˙ÂÓÎ ˙Â˘ÚÏ
,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰È�·˘ Ì‰ÈÏÚ ÊÈ¯Î‰ÏÂ Ì˙Â„�Ï ÌÂ˜Ó·Â ,ÌÈÚ˘¯

.¯˘Î Ë‚ ‰Ï Ô˙È˘ ..ÏÚ·‰ ÏÚ ÌÈ˜ÚÂˆ

��	��ÏÚ ‰ÈÂ�· ‡È‰ ÛÏÂÒÓ‰ "¯˙È‰"‰ ÏÎ„ ,„"�·
‡ÏÂ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‰Ó ÌÈÈ¯˜˘ "ÌÈ˙Â‡ÈˆÓ" „ÂÒÈ

¯„‚· ÈÂ‰ ‡Ï ‚"‰Î ÏÎ„ ÌÈ˜ÒÂÙ· ¯‡Â·Ó„ ,Â‡¯·�
Ï"�ÎÂ ,ÏÏÎ "‰‡¯Â‰".('Ê ˙Â‡ ,‡ Û�Ú)���ÔÈÚ ÌÈÏÚ� Ì‡

ÔÈ‡ ,ÂÏ‡Î˘ ÌÈ˜¯ ˙Â‡Ï˙Ó‡ ÍÓÒ ÏÚ ,‰ÊÎ ‡¯Â� ‰ˆ¯ÈÙÓ
‚Â‡„ÏÂ Ô�Â·˙‰Ï Â�ÈÏÚÂ ,‰ÊÓ ‰ÏÂ„‚ ˙„‰ ˙ÓÂÁ ˙ÒÈ¯‰ ÍÏ
?‰ÊÎ˘ Í¯ÙÂÓÂ ÌÂ˜Ú ÍÏ‰Ó ÌÚ ÚÈ‚� Ô‡ÏÂ ÌÈ‡· Â�‡ ‰�‡

miaxl dvxit yyg  mewna lwdl  e" gc  miwqetd zhlgd

'�"
��˜¯ Ì�È‡ ‰Ï‡ Â�È¯·„„ ,·Â˘ÁÏ ‡¯Â˜‰ ‰ÚËÈ
.˙Â‡�˜ Â‡ ,‰Ù˜˘‰ È¯·„�
���ÍÎ„ ˜¯

:ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ ÂÚ·˜˘ ÂÓÎ ,‰¯Â¯·‰ "‰ÎÏ‰"‰ ‡Â‰
„Â‡Ó ¯‰ÊÈÏ ÌÈ·ÈÈÁ ,È�È¯Á‡Ï ÏÂ˜Ï˜ ˘˘Á ˘È˘Î ‚"‰Î·„
Ì‰ÈÏÚÓ ÏÈ˜�˘ È"Ú ,Â‰˘ÏÎ ÚÂÈÒ ÌÂ˘ Ì‰Ï Ô˙ÈÏ ‡Ï˘
,ÌÈÁÈÂÂ¯ÓÂ ÌÈ¯Î˘� ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÂÈ‰È ‡Ï˘ È„Î ,Ì‡ËÁ ¯ÓÂÁ

Â�‡·‰„ÎÂ������(‰"˜Ò ,Ë"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)�����	 ����
�������.˘"ÈÚ ,ÏÏÎ ˜ÏÂÁ ÌÂ˘ ÈÏ·

��	�Î"˘Ó ÂÊÁ������:Ï"‰Ê· ‚"‰Î ÏÚÍÈ¯ˆ"„ÍÈ¯ˆ"„ÍÈ¯ˆ"„ÍÈ¯ˆ"„
,˙ÂˆÂ¯Ù,˙ÂˆÂ¯Ù,˙ÂˆÂ¯Ù,˙ÂˆÂ¯Ù Ï‡¯˘ÈÏ‡¯˘ÈÏ‡¯˘ÈÏ‡¯˘È ˙Â�·˙Â�·˙Â�·˙Â�· ‰�ÈÈ‰˙‰�ÈÈ‰˙‰�ÈÈ‰˙‰�ÈÈ‰˙ ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ¯„‚¯„‚¯„‚¯„‚ ˙Â˘ÚÏ˙Â˘ÚÏ˙Â˘ÚÏ˙Â˘ÚÏ
ÔÂÚÓ˘ÔÂÚÓ˘ÔÂÚÓ˘ÔÂÚÓ˘ „·Ú„„·Ú„„·Ú„„·Ú„ ÔÂÈÎÔÂÈÎÔÂÈÎÔÂÈÎ ,...ÏÚÂÙÏ,...ÏÚÂÙÏ,...ÏÚÂÙÏ,...ÏÚÂÙÏ ‰ÏÂ˜Ï˜‰ÏÂ˜Ï˜‰ÏÂ˜Ï˜‰ÏÂ˜Ï˜ ˙�ÂÂÎ˙�ÂÂÎ˙�ÂÂÎ˙�ÂÂÎ ‡ˆ˙Â‡ˆ˙Â‡ˆ˙Â‡ˆ˙Â
ÔÂÈÎÔÂÈÎÔÂÈÎÔÂÈÎ ,.."Ú˘¯,.."Ú˘¯,.."Ú˘¯,.."Ú˘¯ ˘Ù�˘Ù�˘Ù�˘Ù� ˙Â‡ÏÓÏ˙Â‡ÏÓÏ˙Â‡ÏÓÏ˙Â‡ÏÓÏ Â�Á�‡Â�Á�‡Â�Á�‡Â�Á�‡ Ï„˙˘�Ï„˙˘�Ï„˙˘�Ï„˙˘� ‡Ï‡Ï‡Ï‡Ï ,..‡¯ÂÒÈ‡,..‡¯ÂÒÈ‡,..‡¯ÂÒÈ‡,..‡¯ÂÒÈ‡
‰˘ÚÈ‰˘ÚÈ‰˘ÚÈ‰˘ÚÈ ÍÎÈÙÏÍÎÈÙÏÍÎÈÙÏÍÎÈÙÏ ,˜"‰Â˙,˜"‰Â˙,˜"‰Â˙,˜"‰Â˙ „‚�Î„‚�Î„‚�Î„‚�Î ˙Â˘ÚÏ˙Â˘ÚÏ˙Â˘ÚÏ˙Â˘ÚÏ Ô‚Â‰ÎÔ‚Â‰ÎÔ‚Â‰ÎÔ‚Â‰Î ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ‰˘Ú‰˘Ú‰˘Ú‰˘Ú ‡Â‰˘‡Â‰˘‡Â‰˘‡Â‰˘
Â�Á�‡Â�Á�‡Â�Á�‡Â�Á�‡ ÂÏÂÏÂÏÂÏ ¯È˙�¯È˙�¯È˙�¯È˙� ‡Ï"Â‡Ï"Â‡Ï"Â‡Ï"Â ,.."‡ÈˆÂÈ,.."‡ÈˆÂÈ,.."‡ÈˆÂÈ,.."‡ÈˆÂÈ Ò�ÎÒ�ÎÒ�ÎÒ�Î Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡ ÂÏÈÙ‡ÂÂÏÈÙ‡ÂÂÏÈÙ‡ÂÂÏÈÙ‡Â Ô‚Â‰ÎÔ‚Â‰ÎÔ‚Â‰ÎÔ‚Â‰Î Â·Â·Â·Â·
‡Ï"Â‡Ï"Â‡Ï"Â‡Ï"Â ,.."¯ÂÓÁ,.."¯ÂÓÁ,.."¯ÂÓÁ,.."¯ÂÓÁ ¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡ ÏÚÏÚÏÚÏÚ ¯Â·ÚÈ¯Â·ÚÈ¯Â·ÚÈ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ È„ÎÈ„ÎÈ„ÎÈ„Î ,Ï˜‰,Ï˜‰,Ï˜‰,Ï˜‰ ¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡

,"‡ÓÈ�,"‡ÓÈ�,"‡ÓÈ�,"‡ÓÈ� ‡ÏÓÎ‡ÏÓÎ‡ÏÓÎ‡ÏÓÎ ÂÏÈÙ‡ÂÏÈÙ‡ÂÏÈÙ‡ÂÏÈÙ‡ ÂÏÂÏÂÏÂÏ Â¯È˙ÈÂ¯È˙ÈÂ¯È˙ÈÂ¯È˙ÈÂ�Â˘Ï Â�‡·‰Â] ,Ï"ÎÚ,Ì˘)

,('‡ ˙Â‡ ,‚"˜Ò Ì˘Â .'‡ ˙Â‡ ,·"˜Ò.[˘"ÈÚ

mnvr  mi`hegd itlk  r" ptlc `zl

'����	��È„Î·„ ‡�ÂÂ‚·„ ,ÌÈ˜ÒÂÙ· ¯‡Â·Ó‰ ÈÙÏ
‰ÊÏ Í¯ˆ� ,Ì‰ÈÏÚÓ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙Ï˜‰ Úˆ·Ï
"Ë‚ ¯Â„ÈÒ" ‰ÊÏ Í¯ˆ�„ „"�·ÎÂ ,"‰¯ÂÓÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘"
ÌÂ˘Ó ¯·„· ˘È "¯ÂÒÈ‡" Û‡„ È‡„Â ,‰¯ÂÓ È"Ú ‰˘Ú�‰

.‡ÏÈÙÎ·„ Ú"�ÙÏ„ ‡˙Ï�����:ÌÓˆÚ ÈÙÏÎ„ Ú"�ÙÏ‰
ÏÚ· È¯·„ÎÂ ,¯·„‰ ˙‡ ÌÈ˘Â¯Ù Â¯È˙‰˘ Ì‰Ï ‰Ó„È˘

�����Â�‡·‰˘] ÌÈÚÂ„È‰������˙Â‡ ,Â"˜Ò ‚"Ú 'ÈÒ)

('‡Ïˆ‡ "‰ÎÏ‰Ï" „ÒÂÓ „ÂÒÈÎ Â˘ÓÈ˘ ÂÏ‡ ÂÈ¯·„˘ ‰Ó ,[

______________________

�
עקו! � במהל0  נל0  שא!  מבי*, פירצותיה, בדקי לחזק  באמת  ודואג  הדת , הריסת על וכואב  הומה  שלבו מי כל  דהרי

גט . לה  שית* הבעל על  נצעוק כרשעי! , אות!  ולהוקיע החוטאי! על לצעוק  דבמקו! כסיוע ���כזה , ישמש זה

ו  הפועל, אל מכח  יצא  הרעה שמחשבת!  עבירה  שלב .לעוברי אחר שלב תורה תפוג  דכל ���עי"ז  ידע  תאוה  בעל 

מורה , מאיזה  [מסול, ] "היתר" על  שסמ0 האמתלא: ע!  להשתמש  רק הוא  בפרהסיא , לחטוא שירהיב  לו שנצר0  מה 

דחזירא . קדלא  להתיר מוכני! ה!  הדור", כ "פוסק  ההמו*  אצל ש!  לה! לקנות  דבכדי קלי!, כהיו!  אנו חסרי!  דאטו 
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.Ì˘ Â�ÓÈ�„ÎÂ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚Ó ‰·¯‰���¯Â¯· ‡ˆÂÈ
È¯·„Ó������Â�‡·‰˘]������- '‡ ˙ÂÈ˙Â‡ ,·"˜Ò Ì˘)

('‰È¯·„Ó Ì‚Â ,[�����,('· ˙Â‡ ,‡"˜Ò Ì˘)������
Ì˘ Â�‡·‰˘],('Â ˙Â‡ ,·"˜Ò Ë"ÒÂ .'‚ ˙Â‡ ,‡"È˜Ò Á"Ò).[˘"ÈÚ

mixg` itlk  r"ptlc  ̀zl

'������
,ÌÈ¯Á‡ ÈÙÏÎ ‡Â‰ Ú"�ÙÏ„ ˘˘Á‰ ¯˜ÈÚ
‰Ó· ,ÌÈ¯Î˘� ÌÈ‡ËÂÁ˘ ÍÈ‡ Ì˙Â‡¯·„
È¯‰ ,ÏÚÂÙÏ ‡ˆ˙ ÌÏÂ˜Ï˜ ˙�ÂÂÎ˘ Ì‰Ï ÌÈÚÈÈÒÓ Â�Á�‡˘
¯„‚ÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ ,Ì˙ÂÓÎ Î"‚ ˙Â˘ÚÏ Ì˙Â‡ „„ÂÚÈ ‰Ê
Â�‡·‰„ÎÂ ,˙ÂˆÂ¯Ù Ï‡¯˘È ˙Â�· ‰�ÈÈ‰˙ ‡Ï˘ ‡˙ÏÈÓ

������('‡ ˙Â‡ ,‰"˜ÒÂ .'„ - '‡ ˙ÂÈ˙Â‡ ‚"˜Ò ,Ë"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)

�������������Â�‡·‰('Â - '‰ ˙ÂÈ˙Â‡ ,‚"˜Ò Ì˘)

������Ï·˜˙„ Ì¯Ë ÂÈ˘ÎÚ„ Ì‚‰„ :‚"‰Î ÏÚ ˜ÒÙ˘
‡"‡„ ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ Ì‰ ,ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ Ë‚
¯˘Î Ë‚ ‚È˘˙˘ ¯Á‡Ï Û‡„ ÔÂÈÎ Ó"Ó ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰È�·Â
‡Ï ÔÎ ÏÚ ,Â‡Ï ¯ÂÒÈ‡· „ÁÈ· Ì˙ÂÈ‰ ¯‡˘È È˙Î‡ ,‰ÏÚ·Ó
ÌÂ¯‚È ‰Ê˘ ˘ÂÁÏ ˘È„ ÔÂÈÎ ,‰ÊÎ Ë‚ ¯Â„ÈÒÏ „"È·‰ Â˜˜„ÊÈ

.˘"ÈÚ ,‰ˆ¯ÈÙ‰ ˙·Á¯‰Ï

���Â�‡·‰������(‡"È ˙Â‡ È"˜Ò ,Á"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)��	�
����¯ÂÒÈ‡‰ ÏÈ˜�˘ È"Ú˘ ˘˘Á ˘È˘Î„ :˜ÒÙ˘

¯ÂÒ‡ ,Ì˙ÂÓÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï Á˙Ù Á˙ÙÈ ‰Ê˘ ,Ì‰ÈÏÚÓ
.˘"ÈÚ ,Ì‰ÈÏÚÓ ¯ÂÒÈ‡‰ Ï˜‰Ï���Ì˘ Â�‡·‰˙ÂÈ˙Â‡)

È(Â"ËÂ „"ÔÓ Ì‚ Ê"ÈÚÎ������Ì˘ Â�‡·‰ ÔÎÂ ,˘"ÈÚ
(Á"È ˙Â‡)ÔÓ Ê"ÈÚÎ���� �����.˘"ÈÚ�����,˙‡Ê
Â�‡·‰������(Â"˜Ò ,Ë"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)����� ����

�����	�:‰ÎÏ‰Ï „ÒÂÓ „ÂÒÈ‰˘˘Á˘˘Á˘˘Á˘˘Á ˘È˘Î˘È˘Î˘È˘Î˘È˘Î ‚"‰Î‚"‰Î‚"‰Î‚"‰Î ÏÎ·„ÏÎ·„ÏÎ·„ÏÎ·„
ÏÏÎ‰ÏÏÎ‰ÏÏÎ‰ÏÏÎ‰ ˙�˜˙Ï˙�˜˙Ï˙�˜˙Ï˙�˜˙Ï ¯˙ÂÈ¯˙ÂÈ¯˙ÂÈ¯˙ÂÈ ˘ÂÁÏ˘ÂÁÏ˘ÂÁÏ˘ÂÁÏ Â�ÈÏÚÂ�ÈÏÚÂ�ÈÏÚÂ�ÈÏÚ ÏËÂÓÏËÂÓÏËÂÓÏËÂÓ ,ÏÏÎ‰Ï,ÏÏÎ‰Ï,ÏÏÎ‰Ï,ÏÏÎ‰Ï ÏÂ˜Ï˜ÏÂ˜Ï˜ÏÂ˜Ï˜ÏÂ˜Ï˜
È„Î·È„Î·È„Î·È„Î· Ï˜Ï˜Ï˜Ï˜ ¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡ Ì„‡ÏÌ„‡ÏÌ„‡ÏÌ„‡Ï ¯È˙‰Ï¯È˙‰Ï¯È˙‰Ï¯È˙‰Ï Â�ÏÂ�ÏÂ�ÏÂ�Ï ÔÈ‡˘ÂÔÈ‡˘ÂÔÈ‡˘ÂÔÈ‡˘Â ,Ë¯Ù‰,Ë¯Ù‰,Ë¯Ù‰,Ë¯Ù‰ ˙�˜˙ÏÓ˙�˜˙ÏÓ˙�˜˙ÏÓ˙�˜˙ÏÓ

,¯ÂÓÁ,¯ÂÓÁ,¯ÂÓÁ,¯ÂÓÁ ¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡¯ÂÒÈ‡ ‰˘ÚÈ‰˘ÚÈ‰˘ÚÈ‰˘ÚÈ ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘.˘"ÈÚ��������Í¯Ú·Í¯Ú·Í¯Ú·Í¯Ú· Â�ÏÂ�ÏÂ�ÏÂ�Ï ˘È„˘È„˘È„˘È„
Ì‡ËÁÌ‡ËÁÌ‡ËÁÌ‡ËÁ Ì‰ÈÏÚÓÌ‰ÈÏÚÓÌ‰ÈÏÚÓÌ‰ÈÏÚÓ Ï˜‰ÏÏ˜‰ÏÏ˜‰ÏÏ˜‰Ï ¯ÂÒ‡„¯ÂÒ‡„¯ÂÒ‡„¯ÂÒ‡„ ÌÈ˜‰·ÂÓÌÈ˜‰·ÂÓÌÈ˜‰·ÂÓÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈ˜ÒÂÙÌÈ˜ÒÂÙÌÈ˜ÒÂÙÌÈ˜ÒÂÙ ‰"Ò‰"Ò‰"Ò‰"Ò$��.
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hb mey ila z`yipyka  ̀wec  ixiin  md

'������
�˙Ï·˜ ÈÏ·Ó È�˘Ï ˙‡˘È�˘Î· È¯ÈÈÓ Ì‰„
˘"Ï ‚"‰Î·„ ,‰ÏÚ·Ó ÏÏÎ Ë‚ ÌÂ˘
Ë‚ ÈÏ·„ ÌÈÚ„ÂÈ Ú"ÂÎ È¯‰„ ,È�È¯Á‡Ï ÏÂ˜Ï˜„ ˘˘Á‰ Î"Î

.‰¯ÂÓ‚ ‡"‡ Ï"Â‰��
��‰˘ÂÚÓ Ë‚· ˙‡˘È�˘ „"�·
‰„È· ˘È Ò"ÂÒ„ ÔÂÈÎ ,ÌÈÏ˜ ÌÈ¯ÂÓÓ ÛÏÂÒÓ "¯˙È‰" ÌÚ
ÌÈ¯Á‡ Ì‚„ ,ÏÂ„‚ ˘˘Á‰ È¯‰ Î"‡ ,"Ë‚" ÂÓÎ ‰‡¯�‰ ¯·„
.Ì‰Ï ˙‡Ê Â¯È˙È˘ "ÌÈÏ˜" Â�Ï ÌÈ¯ÒÁ ÈÎ‰„ ,Ì‰ÂÓÎ Â˘ÚÈ

	���‰„ÂÚ· ¯˘Î Ë‚ ‰Ï Ô˙È Ì‡˘ ,„Â‡Ó ÏÂ„‚ ˘˘Á‰
‚"‰Î·Â ,Ê"ÓÊ ÌÏÂÚÏ Â„¯ÙÈ ‡Ï˘ :ÌÂ¯‚È ‰Ê„ ,È�˘‰ ÌÚ

Â�¯·Ò‰„ÎÂ] ,ÛÈ„Ú ˙"‡Â˘„ È‡„Â������,È"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)
,(Ê"˜Ò.[˘"ÈÚ

v" nez  ixneya  ̀le ,mixenb  mixwetn ixiin md

'�������ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ¯˜ÂÙÓ È¯ÈÈÓ ÌÏÂÎ„
ÌÂ˘ Ì‰Ï ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÎ ˆ"ÓÂ˙ È¯ÓÂ˘

.Ï"Á¯ ˘È‡ ˙˘‡ ¯ÂÒÈ‡ ÌÚ ÏÏÎ ‡ÈÚ·
�����ËÚÓÎ
Ì�ÂÙˆÓ· ¯ˆ·˙È˘ ıÁÏ‰„ ˙ÂÙˆÏÂ ·Â˘ÁÏ ÍÈÈ˘ ‰È‰ ‡Ï˘

______________________

�הראשו* ,�� גירושי לאחר השני על אסורה  היתה לא א! דא, ולומר, לצדד גדול מקו!  יש  הנ"ל, כל  דלפי ובאמת 

מוטל  היה  אכתי הראשו*], גירושי ע "י להשני לגמרי ניתרת  שהיתה  ומזה", מזה ד"תצא די*  לולא  א, [כלומר,

מילתא . למיגדר  כדי הנ"ל : מקורות  כל ע"פ השני על לאוסרה  להשני ��
�עלינו ניתרת דהיתה מה  זה  לעני* משנה

יגרשנה  דאח "כ העלוב : החשבו* ע!  א"א, באיסור להנשא מתפרצי* שהע!  רואי* שאנו כיו* מ "מ  הראשו*, גירושי ע "י

רמיה  יחרו0  שלא  כדי לגרשה, הבעל  על שנאסור  במה  הפירצה, לגדור עלינו מוטל שהיה  ודאי לו, ניתרת  ותהיה  הבעל 

ודאי 
��ציד!. וכבנ"ד, השני על אסורה  אכתי הראשו* , גירושי לאחר שא,  דבמקו!  ברור, ודאי מיהא  זה עכ "פ

וזפו"ב . וכנ"ל , גמור  לפנ "ע  משו!  בזה  דיש  לדרבנ*, מדאורייתא  האיסור דרגת  מעליה!  שנקיל  ע"י לה!  לסייע  דח "ו
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,‡"‡„ ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÈ‡· ‡Â‰ „ÁÈ· Ì˙ÂÈ‰˘ :Ì˙ÚÈ„È ÌˆÚÓ
,Ê"ÓÊ Â„¯ÙÈÂ ‰Ú¯‰ ÌÎ¯„Ó Â·Â˘È Ò"ÂÒ˘ ÌÂ¯‚È ‰Ê˘
Ïˆ‡ ÌÈ¯ÊÓÓÏ Â·˘ÁÈÈ Ì‰È�·˘ :˘ÂÏ˜‰ ˘˘Á‰ ˙ÏÂÊ]
.[..ÏÏÎ ˙‡Ê ÌÚ ÌÈ·˘Á˙Ó Ì�È‡˘ ËÚÓÎ˘ ‰Ó ,ÌÈ‡¯È‰

���‡Ï˘ ,‡�È¯Á‡ ÈÙÏÎ„ ‡˘˘Á‰ Î"Î ÌÏˆ‡ ˘"Ï„ ,Ì‚
Â„ÓÏÈ ‡Ï˘ È‡„Â ÌÈ‡¯È‰ :Ù"�ÓÓ„ ,Ì‰Ó Â„ÓÏÈ
ÔÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ Ì˙ÂÓÎ˘ ÌÈ¯˜ÂÙ ÂÏÈ‡Â ,ÌÈ¯˜ÂÙ‰ ÔÓ
‡ÎÈÏ È¯‰ ,Ì‰Ó Â„ÓÏÈ ÔÎ‡ Ì‡ Û‡Â ,ÏÏÎ ÌÈ¯Á‡Ó "„ÂÓÏÏ"

Ï"�ÎÂ Ì‰ÈÙÏÎ ˙Â·¯Ú ·ÂÈÁ.('‡ ˙Â‡ ,'‚ Û�Ú)��
��
,ÏÏÎ ÈÓÚË Í�‰ ˘"Ï„ ,„"�·ÎÂ ˆ"ÓÂ˙ È¯ÓÂ˘Ó ¯·Â„Ó‰˘Î
,È�˘‰ ÌÚ ‰„ÂÚ· ‰�˘¯‚È ‡Ï˘ ÌÈ„ÂÓ Ì‰ Ì‚„ È‡„Â

Â�¯‡È·„ÎÂ]������(Á"˜Ò ,È"Ò ‚"Ú 'ÈÒ).[˘"ÈÚ
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'�"�������Â¯ÈÈÓ ÌÏÂÎ„ ,Â‰„È„ ÌÈ�Â„È�· È�‡˘„
Ë‚ ÌÂ˘ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‰˘‡‰˘ È�ÂÂ‚Ó

Ï"�ÎÂ ‰ÏÚ·Ó ÏÏÎ.('‡ ˙Â‡)��
�¯Á‡Ï„ Ì‰È˙Â„ÏÂ È¯‰
‡Ï Û‡Â ÏÏÎ ÌÈ¯ÊÓÓ ÂÈ‰È ‡Ï ,‰ÏÚ·Ó ¯˘Î Ë‚ ˙Ï·˜

'ÈÚ] ,Ô�·¯„Ó�����(‚"˜Ò ,Á"Ò ‚"Ú 'ÈÒ).[��
��
‰È�· ÂÈ‰È È˙Î‡ ,‰ÏÚ·Ó ¯˘Î Ë‚ Ï·˜˙˘ ¯Á‡Ï Ì‚„ ,„"�·
ÔÈ·Â ÌÈ¯˘Î· ÔÈ· ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ,Ô�·¯„Ó ÌÈ¯ÊÓÓ È�˘‰ ÔÓ

Â�‡·‰„ÎÂ] ,ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ¯ÊÓÓ·������,Â"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)

(‡"˜Ò.[�����Ì‰ÈÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï Í¯Ëˆ� ,‰ÊÓ ¯Ó˙˘‰Ï
Ì˘ ¯‡Â·ÓÎÂ ,Ô�·¯„Ó ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰˘.(·"˜Ò)�����

¯˘Î Ë‚ ˙‚˘‰Ï Ì‰Ï ¯ÂÊÚÏ ¯ÂÒ‡˘ :ÌÈ„ÂÓ Ì‰ Ì‚„ È‡„Â
ÌÈ¯ÊÓÓ ˙Â·¯‰Ï ÚÈÈÒÏ ¯˙ÂÓ˘ ˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ‰„ ,‰ÏÚ·Ó
.¯·„· ˘È ¯ÂÓ‚ ¯ÂÒÈ‡ ‰·¯„‡ ,Â‰˘ÏÎ ÚÂÈÒ· Ô�·¯„

obxe`n dvxitn `le , miccea  mixwnn  ixiin  md

'�������‰"Ï Ì‰ÈÓÈ·„ ÔÂÈÎ„ ,ÏÂ„‚ ¯˜ÈÚ ‡Â‰Â
ÌÈÚÂ„È ÌÈ˘ÚÓ ˙ÈÈÙÂ�Î ÌÈÈ˜
ÔÂ‰ ˙Ï·˜ ˙¯ÂÓ˙ ÔÈ˘ÂÚÓ ÔÈËÈ‚ ˙ÚÈˆ·· Â˜ÒÚ˙‰˘
‰˙È‰ ,Ë‚ ˙ÈÈÙÎ Úˆ·˙�˘ ÌÚÙ È‡ ‰¯˜ Ì‡Â ,˙ÂÙÚÂ˙
‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ ÂÏÚÙ˘ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˘�‡ È"Ú ˙È˘Ú�

.Ô˙ÂÓÎ Î"‚ ˙Â˘ÚÏ Â„ÓÏÈ ÌÈ¯Á‡˘ :Î"Î ÏÂ„‚ ˘˘Á‰ ‰"Ï
��
��·˘ÁÂÓÓÂ Ô‚¯Â‡Ó ÔÙÂ‡· ‰˘Ú� ÏÎ‰˘ ,„"�·

ÒÚ˙Ó‰ ÌÈÚÂ„È ÌÈÁÓÂÓ È"Ú‡Â‰ ˘˘Á‰ È¯‰ ,‰Ê· ÌÈ˜
Ï·˜Ï Ì˙¯ËÓ˘ ÔÂÓ‰‰ Â‡¯È Ì‡˘ ,„Â‡Ó ˘ÁÂÓÓÂ ·Â¯˜
‡˘�˙˘ :Ï·Â�Ó‰ È˜„ˆË‰ È"Ú Ì„È· ‰˙ÏÚ ,‰ÏÚ·Ó Ë‚
ÏÚ·‰ ÏÚ ıÁÏ Î"Á‡ ÏÈËÈ ‰Ê˘ È„Î· ,¯Ê ˘È‡Ï Ì„Â˜Ó
Ì‚Â ,‰˙Ó‚Â„ ÔÈ‡˘ ˙„‰ ÒÂ¯È‰ Â‰Ê„ Ô·ÂÓ È¯‰ ,‰�˘¯‚È˘
,È�˘‰ ÌÚ ‰„ÂÚ· ‡"Â˘· ‰�˘¯‚È ‡Ï˘ :‚"‰Î· ÌÈ„ÂÓ Ì‰

Â�¯‡È·„ÎÂ]������,(È"˜Ò ,È"Ò ‚"Ú 'ÈÒ).[˘"ÈÚ

����������� ������ ���� �������  ���� (�
���� ��" !���� �� ����� ���� ����"�
'���� �� ����� ����"� ��� ��� )�� ��� ���� ����

 cgia xecl  mixeq`y  fixkdl oikixv  edcicl  s`

'������� ��� ���� �%� !��"��� �� ��% ��
����� ���� �� �� �"� !�����
��� ���� �� ����� ���� �� !���� �� ����� ����"�

'������ �� ������ ��������
�� �� �����
�� ��� �� ����� ���# ����� ����� !���� ���� ������

���������$ !���� ������ ����������,È"Ò ‚"Ú 'ÈÒ)

(‚"È˜Ò�����"$����������� ����� �� !�%��
��
������ ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ����
������
� 
�� ���� ������� �����	� ����

�� �������� !&������ ���%��� ������$,(‡"È˜Ò)'����

� ��
�� �� ����� �
�� �����

dfa  aiig  did el  m`  elit` b"dka  eilr  uegll  e" g


���������� ���� ���� !��"��� +�#� �����
�����	������ ���� ����� �����

����� (� �� ����� ���� +�#�� ����� ���� ! " ��
'���� ���#��
���� �� (�� !��"���� (�����

�� �����  " �� ��� �� ����� ���� ����#� ����

______________________

�שתתפרד �� לאחר רק לה תנת* שלא  מה  גט , בהשלשת אחרת  לישא  להראשו* מתירי!  השני, מ* שמתפרדת דטר! 

וכדביארנו השני, מ* תתגרש ditkdוג! htyna.( סק"י סי"א , ע"ג מתירי* 
��(סי ' אי* השני, מ* שתתגרש  לאחר

ילדיו , או רכושו קיפוח  טענות עליה לו  כשיש  [זולת  לגרשה , ממא*  כשהוא א, שיגרשנה , טר!  אחרת  לישא  להראשו*

ש!  וכדביארנו מלקפחו, שתפסוק עד  ממנה  גט  ולמנוע אחרת, לישא  לו מתירי* לגרשה ,��������].(סקי"א )דבכה "ג 

ש! וכדיבארנו ע"ז, לכופו או לחייבו סק "ב)[דא"א עד (ס"ז , השני ע!  תחיה שלא  ע"מ  הגט : בחלות תנאי שיטיל  ראוי ,[

ש!  [וכמבואר  שנה , חמשי!  ז ')מש0 ) ה' אותיות  עי"ש .(סק "ט, לשלישי, להנשא  מותרת ואז  ,[
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'������Â·˙Î���	 ��� �����Ì˘·��������
�
����� �����
� �� ����� ��	ÏÎ·„ÏÎ·„ÏÎ·„ÏÎ·„

.ÏÂÒÙ.ÏÂÒÙ.ÏÂÒÙ.ÏÂÒÙ Ë‚‰Ë‚‰Ë‚‰Ë‚‰ ÂÙÎÂÂÙÎÂÂÙÎÂÂÙÎÂ Â¯·ÚÂ¯·ÚÂ¯·ÚÂ¯·Ú Ì‡Ì‡Ì‡Ì‡ ,ÛÂÎÏ,ÛÂÎÏ,ÛÂÎÏ,ÛÂÎÏ ‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘‡Ï˘ ‰ÚÈ„‰ÚÈ„‰ÚÈ„‰ÚÈ„ ˘È˘˘È˘˘È˘˘È˘ ÌÂ˜ÓÌÂ˜ÓÌÂ˜ÓÌÂ˜Ó
���Ô¯Ó È¯·„ ÌÈÚÂ„È È¯‰„ ,Ì‚������ÏÂÒÙÏÂÒÙÏÂÒÙÏÂÒÙ Ë‚‰„Ë‚‰„Ë‚‰„Ë‚‰„

,"˜ÙÒÓ,"˜ÙÒÓ,"˜ÙÒÓ,"˜ÙÒÓ ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ‡ÏÂ È‡„ÂÈ‡„ÂÈ‡„ÂÈ‡„Â ˙¯Â˙·˙¯Â˙·˙¯Â˙·˙¯Â˙· ˙"‰Ó"˙"‰Ó"˙"‰Ó"˙"‰Ó" ‚"‰Î·‚"‰Î·‚"‰Î·‚"‰Î· ÏË·ÂÏË·ÂÏË·ÂÏË·Â
Ò¯Ë�Â˜· Ì‰È¯·„ Â�¯‡È·„ÎÂ��
� ���	�('Ë 'ÈÒ)‚ˆÂÓ]

���� ���	�[(5029 :ÌÂ˘È¯).[˘"ÈÚ�������:ÂÈ¯·„Ï
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����‡Ï„Â ,Ê"Ú ˜ÏÂÁ ÌÂ˘
‰Î�����Ò¯Ë�Â˜· ·ËÈ‰ ˜„‰ Â�ÁÎÂ‰„ÎÂ�
 �����
��(·"È ˙Â‡)]‚ˆÂÓ���� ���	�(1098 :ÌÂ˘È¯).˘"ÈÚ [

'������‰ÓÓ ,ÚÈ‚Ó ÏÂ˜Ï˜‰˘ ÔÎÈ‰ „Ú ,ÏÂ„‚ „ÂÓÈÏ
ÌÈÚÈ·Ó ,ÂÏÏ‰ ÌÈ�È„· ÔÈ‡È˜· Ì�È‡˘ ‡"�·˘

.È�˘‰ ÌÚ ‰„ÂÚ· ‰�˘¯‚È˘ :ÏÚ·‰Ï Ì˙Ú„ ˙‡
��ÂÏÁ
,ÂÏ‡Î ÌÈ¯Â·È„· ‡ÓÏÚ· Ì˙Ù˘ ˙ÓÈ˜Ú·„ ,ÌÈ˘È‚¯Ó ‡ÏÂ
‡¯Â� ‰ˆ¯ÈÙ ˙Ò�Î‰· ,˙Â¯Â„Ï ‰ÈÎ· ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì‰

.Ï‡¯˘È ˙È· Ì¯Î·���Ï˘ ÂÙÂÒ· È¯‰ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ï˘
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