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דמעות
העגונה

ונקלותי  והנה ח"ו אל תחשבו לי לגאוה שהכנסתי ראשי בדברים אלו תאמינו לי 
עוד מזה להתיר בחינה קטנה שבבחינת העגונה העליונה אשר ע"ז נמי אמר שלמה 
)קהלת ד, א( ראיתי דמעת העשוקים ואין להם מנחם, וכל מי שמתיר עגונה אחת 
מן  ירושלים העליונה, להציל בחינה אחת  בנה אחת מחרבות  כאילו  הזה  בזמן 

אשת חיל, וד"ל.
שו"ת הב"ח החדשות סוף סי' ס"ד
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'כולנו' בני חורין

נמצאים אנו בימי חג המצות, חג החירות, אשר בו יצאו בני ישראל 
ממצרים לאחר מאות שנות שעבוד קשים ומרים תחת ידי פרעה 
ועבדיו. בעת שבתנו אצל שלחן 'סדר' הערוך בליל התקדש החג, 
וכמו כן במשך כל ימי החג, אנו מתבוננים ומרחיבים הדיבור עם 
בנינו ובנותינו על משמעותה העמוקה של ה'חירות' הנפלאה לה 
זכינו כולנו לפני אלפי שנים, כאשר יצאנו מעבדות לחירות. ולא 
את אבותינו בלבד הוציא השי"ת אלא גם אותנו הוציא משם, ורק 
לפרעה  כהיום  משועבדים  אנו  אין  שימורים  ליל  לאותו  הודות 

ועבדיו המצריים.

אמותינו  מד'  לצאת  גרמא  הזמן  עומדים,  אנו  החירות  בחג  אם 
קהילתנו  מנשות  תחי'  ואומללה  עלובה  אשה  בצרת  ולראות 
היקרות, שמזה שמונה שנים המושג 'חירות' רחוק ממנה כרחוק 

מזרח ממערב, יסורי הגוף והנפש מקיפים אותה מכל צד ועבר, 
ואין באפשרותה וכוחותי' הדלים לשחרר עצמה מצערה העמוק 
הקהילה  בני  שאנו,  הזמן,  הגיע  נפש.  של  לדכדוכה  לה  היורד 
ואנשי שלומינו, נתעורר מתרדמתנו ונאזין לקול דממה של אשה 
אותה  ולהוציא  לה  לעזור  ומתחננת  המבקשת  ועלובה  עגונה 

מכבלי העיגון.

כי אין זה מן היושר שכולנו נשב במנוחת הדעת ושלוות הנפש, 
בשעה ש'אצלנו בבית' נמצאת אישה אמללה, המשמשת כאבא 
ואמא של משפחתה על כל המשתמע מכך, ושכל יום ויום מהווה 
אצלה מנה נוספת של דקירות חדות כסכין בגופה ובנפשה, ואנחנו 

אנה אנו באים?

פעולות נמרצות
שמונה שנים כבר עברו מאז שבני הזוג נתפרדו. הרבנים והמומחים 
שנתערבו במשך השנים הביעו דעתם הברורה שכפי ראות עיניהם 
אין כאן מקום להחזיר הגלגל אחור ולהשכין ביניהם שלום, ולמען 

טובת שניהם עליהם להתגרש ולפתוח דף חדש בחייהם.

גט לאשתו, עם טענות  מצד הבעל קמה התנגדות חריפה לתת 
ומענות שונות, והרבנים החשובים ועסקנים מסורים מלאי רחמים 
וחמלה על העגונה הנרדפת השקיעו במשך השנים כוחות אדירים 
ובתחנונים,  ברחמים  ממנו  לבקש  משוער  בלתי  בהתאמצות 

לשכנעו ולדבר על לבו שיסכים לגרש את אשתו המיוסרת. 

עברה  הנ"ל  האמללה  שהאשה  נזכיר,  בלבד  המזלג  קצה  על 
הרבה שנות סבל ומכאוב מאז שהתחתנה, וכמה רבנים ועסקנים 
בעלה,  עם  המשותפים  חיי'  את  להמשיך  לה  לעזור  השתדלו 
והיא שיתפה פעולה מתוך דאגתה לטובת חינוך הילדים כמובן, 
עד לפני כעשר שנים אחרי שכלו כל הקיצין שאין כאן המקום 
בעלה.  את  עזבה  אז  הראשון(  בגליון  )עכ"פ  ולפרט  להאריך 
שונים,  גלגולים  המון  עם  כלענה  מרה  לה  הי'  האחרון  העשור 
וכואבים, ברצותה להתגרש מבעלה. עולמה חשך בעדה  קשים 
בבחינת 'טובה מותה מחיי'ה' בלי גוזמא כלל. היא מתחננת לעזרה 
ברצותה להתחיל פרק חיים חדשה ולהקים בית נאמן בישראל. 
הסכמה  בלי  וסירובים  מענות  עם  נחרצות  התנגד  הבעל  אבל 

לגרש אותה כדת וכדין.

ולא שלא הקשיבו לטענותיו והסבריו, אדרבה, הרבנים הגאונים 
שליט"א השקיעו אלפי שעות לילה כיום וניסו לבוא לקראתו עם 
כל מיני הצעות פשר לטובת הבעל, אבל כולם העלו חרס בידם 

לדאבון לב כל המתעסקים בהענין.

ובפרט בשנה האחרונה אחרי שבע שנות סבל של האשה, וסירובי 

השקיעו  למיניהם,  פשר  והצעת  הרבנים  בקול  לשמוע  הבעל 
רבני קהילתנו ביחד עם העסקנים הנכבדים המשמשים שלוחי 
ויחידה,  אחת  במטרה  ולילות  ימים  אדירים  כוחות  דרחמנא 
'מרת  היקרה  האשה  לשחרר  שבעולם  השתדלויות  כל  לעשות 
מרים מנוחה בת חנה' מכבלי' וממיצירי', ולשים סוף וקץ למסכת 
הארוכה של עגמת נפש, מחלוקת ובושות, ובד בבד להסיר חרפת 
כסדרם  תמידים  השואלים  הרחב  הציבור  מול  הק'  קהילתינו 
'האמנם? בקהילה כה נכבדת ומבוססת כק"ק בעלזא יעשה עוול 

כזה ועולם כמנהגו נוהג'?

אחד הדברים שעמדו בראש מעיינם של הרבנים שליט"א, היה 
ושלום  כבוד  בדרך  זו  פרשה  לגמור  אפשרי  דרך  בכל  לנסות 
ובצורה עדינה, ובתקווה לא להגיע למצב שיהיה צורך ליכנס לכל 
קורות דברי הימים על כל פרטיהם ודקדוקיהם, ולגרום לבייש בני 

אדם ח"ו, והסערת הרוחות בקרב הקהל.

ולכן לקחו את כל רשימת התביעות והטענות של הבעל, שעליהם 
מבוסס סירובו לגרש את אשתו כהלכה, ולאחר ימים ולילות של 
עם  והתייעצות  ופרטים,  מידע  וליבון  בירור  של  קשה,  עבודה 
האשה  הסכמת  של  ארוכה  שורה  עם  לשולחן  הגיעו  מומחים, 
את  יקבל  שהבעל  באופן  הבעל,  לטובת  וויתורים  לפשרות 
המקסימום האפשרי )אם לא יותר( ממה שהיה יכול "אולי" לקבל 
ובמידה  וכבוד.  שלום  בדרך  והכל  בערכאות,  להבדיל  או  בב"ד 
שעדיין יתנגד הבעל לא תהי' לו שום הצדקה, חוץ באם רצונו רק 

לענות את האשה ולמרר את חיי' עד כמה שאפשר.
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  בס"ד

  כתב סירוב 
  לכל חברי קהלתינו קהל מחזיקי הדת דבעלזא הי"ו

אשר זה שמונה שנים לדאבונינו הרב, הגענו להמצב בהסכסוכים שבין האשה מרת מרים מנוחה עבער שתחי' 
  והוא מסרב לזה. ,תובעת מבעלה מר נחום עבער גט פטוריןושהמה פרודים, 

עמו בדבר הנ"ל, והוא  דוןל ה"דביל לבוא ולואף ששלחנו לו שלשה הזמנות, ועוד התראה אחרונה, וגם קראנו 
והכל ללא  מבתי דין אחרים בעבר.לד"ת לא שת לא להזמנות ולא למכתבים, וכן לא שת לבו לכמה הזמנות 

  הועיל.

מועיל, והוא באחת הנים באופן הרבה עסקנים ודייני קהלתינו רצו לסדר הענישאחר זמן ארוך ג"כ וזה 
  והן מליתן גט פטורין לאשתו הנ"ל. "תשמשתמט הן מלעמוד לד

  
  לכן אין לנו הברירה רק להתנהג כהלכה, ולהכריז בשער בת רבים ובפרט לחברי קהלתינו על

  מר נחום עבער
  אשר דינו מבואר ביור"ד סי' של"ד ובחו"מ סי' י"א. "מסרב לדין תורה"שהוא בגדר  

  :כזאת מן הראוי להעתיק לבני קהלתינו מ"ש הלבוש באבהע"ז סוסי' קל"ד, וז"לובעת 

ואע"פ שאין כופין עכשיו שום איש לגרש את אשתו, היינו שאין מטילים עליו חרם שיגרשנה, אבל אם רואים "
ואע"פ הבי"ד לפי ראות עיניהם שיש תקנת האשה בדבר, כגון שטוענת מאיס עלי וכה"ג שאין זיווגם עולה יפה, 

שאין האיש מאותם שכופין להוציא, מ"מ יכולין הבי"ד להטיל חרם ביניהם על כל איש ואשה לגזור באלה חמורה 
שלא יהיו רשאים לדבר עמו ולישא וליתן עמו ולהרוויחו ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחליו וחומרות אחרות כפי 

רבינו תם,  מ" עכ"ל הלבוש, ומקורו הוא ט כשררצונם, על כל אדם, אם לא יגרש אותו האיש ויתיר את אשתו בג
  והביאו הב"י בסי' קל"ד והרמ"א בסי' קנ"ד סעיף כ"א עיין שם.

  הנ"ל, שהמה בכלל מסייעים לידי עוברי עבירה רח"ל. בענין ים לבעל סייעובזה אנו מעוררים ג"כ לכל המ
  

  ולהתנהג כיהודי כשר המציית דינא.ואנו מקווים שבעתיד יתעורר לב הנ"ל לשוב וליתן גט פטורין לאשתו, 
  שכרו הרבה מאד מן השמים.ושיתן גט פטורין לאשתו הנ"ל  שפיע עליושי ,כל מי שיכולמבקשים אנו מולכן 

   ולהשומע יונעם ותבא עליו ברכת טוב.
  

  ה' צו, י' ניסן תשע"ז ,וע"ז באעה"ח בשם הביד"צ דקהלתינו
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פרטי ההסכמים וההצעות הם ארוכים ורחבים אבל בקצירת האומר נביא ראשי פרקים:

• האשה הסכימה לוותר על כל התביעות הכספיות שיש לה נגד הבעל.

• כמו"כ הסכימה לוותר ולהעביר את הבית הרשומה כעת על שמה להבעל או ב"כ וחתמה והפקידה דיד חתום כנ"ל.  

• גם הסכימה האשה לוותר על כל דמי המזונות העבר שקיבל הבעל על עצמו לשלם בהסכם הפירוד שנחתם בין הבעל והאשה בעת פרידתם, והיות שהבעל 
כמעט לא שילם, הצטבר חוב של למעלה ממאה אלף דאלער מזה.

• כמו"כ הסכימה לוותר על דמי המזונות העתידים, ועל דמי הכתובה.

• ועל הטענה שנשמעה מהבעל נגד עסקנים מסוימים )שניסו בעבר להציל האישה ממצוקתה ולהשפיע עליו שיתן לה גט(, שטען שציערו אותו ופגעו בו, 
וגם טען שיש לו תביעות כספיות נגדם. על זה הסכימו העסקנים האלו לחתום מכתב בו הם מפייסים את הבעל על הצער שגרמו לו והסכימו להשליש 
המכתב אצל שליש שינתן להבעל במעמד נתינת הגט. וגם הסכימו לחתום שטרי בירורין שהם מוכנים להתדיין עמו על כל טענותיו אצל אחד מרשימה של 

רבנים שיבחר ע"י הבעל.

• לגבי טענת הבעל שאין לו זכוית ביקור עם הבת שלו, היות שיש פס"ד של הקארט וסוגיא זו אינה קשורה להאשה ואין בידה לוותר כלום אם זה בא על 
חשבון צערה של הבת, והיות שעל פי "כל" המומחים ומטפלות שהיו מעורבים עם הילדה במשך השנים, וכן על פי עדות ה'טעראפיסט' מטעם המוסד 'בית 
מלכה' והאפטרופס )Law Guardian(  שנתמנה ע"י הבית משפט, אין הבת מצד עצמה רוצה בזה, והיא מלאה חששות ופחדים בענין זה ואכמ"ל, ואדרבה 
האשה פעלה ושיתפה פעולה בכל עת לנסות להחזיר להבעל את זכות הביקורים, ומאחר שהבת כבר בוגרת ואין על האם שליטה עלי', לכן החליטו הרבנים 
שליט"א שאי אפשר לערב אותה בסכסוך שבין הבעל ובין אשתו וא"א להתנות נתינת גט, ובפרט כי גם כעת הסכימה האישה לשתף פעולה, ולשלוח את הבת 

לאבחון חדש, או לחלופין לחתום בקשה לבית משפט שיפתחו שוב את התיק בכדי לנסות לשנות את המצב בענין זה..

• האשה הפקידה כל מסמכי הוויתור למיניהם אצל היימישער עורך דין, בתוכנית  שזה ינתן ע"י העורך דין להבעל במעמד הגט ללא שום שהיות וערעור, 
בצורה שאינה נותנת מקום להשתמטות כל שהוא.

• כמובן שכל זה הוא בנוסף לעשרות מכתבי בקשת רחמים ותחנונים ששלחה האשה להבעל להתגרש בדרך כבוד, ולהתחיל פרק חיים חדשים בין הורי 
ילדיהם ללא השמצות ופגיעות, והכל על מקומו יבא בשלום. נחוץ לציין, שכל הפרטים הנ"ל, כתובים ומפורטים במכתבים ברורים, ע"י/אצל הרבנים הגאונים 

שליט"א, 

בואו חשבון!
ירודה הרבה  מדובר כאן באישה שמצבה הכלכלי נמצא ברמה 
ממצבו הכלכלי של הבעל. בנוסף לזה רובץ עלי' ועל צווארה עול 
הוצאות גידול וטיפוח הילדים, דמי שכירות, וכו', שהוא אינו נוטל 
בהם "שום" חלק. היא עובדת קשה לפרנסתה כל היום כדי לכסות 
ההוצאות  את  לכסות  מספיק  בהכנסותיה  אין  ואכ"ז  ההוצאות, 
הבית, ולמרות כל זה הסכימה לוותר לא רק על רכוש ותביעות 
המזונות  דמי  על  לוותר  הסכימה  גם  אלא  גדולות,  כספיות 
העתידים, ולהמשיך לסבול מחרפת רעב ועבודה קשה אך ורק כי 
מצבה הנוכחי עבר כל הגבולות. כי חיי' אינם חיים, ימי' ולילותי' 
הם חטיבה אחת של מרירות וסבל, 'זי האלט דאס שוין מער נישט 

במשך  וכואבות  קשות  מכות  ספגה  שכבר  היקרה  נפשה  אויס', 
כל השנים הגיעה למצב של התמוטטות, ורק לחשוב שככה היא 
ופוגע  מזיק  נוסף  אחד  יום  אפי'  וכבולה  אסורה  לשבת  תמשיך 
בבריאותה! הנייר מורטב מדמעות רותחות כשרק חושבים לאן 

המצב יכול להתדרדר, וד"ל, אוי ואבוי!

(ומנגד, הבעל שהיה לו את האפשרות לקבל את כל הנ"ל בדרך 
שלום וכבוד ע"י נתינת גט, בחר במקום זה לנסות לקבל רק חלק 
ב"כ  וע"י  ידו  על  האשה  נגד  בערכאות  תביעות  בכמה  מהנ"ל 

בהוצאות של עשרות אם לא מאות אלפי דולרים(.

אבל עדיין לא נושענו
הביע  אחד  בהיר  וביום  הבעל,  רצון  השביע  לא  עדיין  הנ"ל  כל 
דרישה חדשה. הוא רוצה להכניס כל הפרשה וכל הדיונים לבית 
מוצדקות  סיבות  כמה  מחמת  שליט"א.  הערבסט  הרב  של  דין 
עכ"ז  הזאת,  הדרישה  עם  בנוח  והעסקנים  הדיינים  הרגישו  לא 
נגד עיניהם המטרה המיוחלת ולא שום חשבונות אחרים,  שמו 
והסכימו לנסות הצעד האחרון והתקוה היחידה שנשארו באופק, 

שאולי  נראה  הי'  הרבנים  לעיני  רוצה.  שהבעל  מה  שזה  היות 
צעד הזה של התדיינות אצל בית דין שהוא בחר, יעזור להשיג 
המטרה. ]ראוי לציין שהסכמה להתחיל התדיינות חדשה אצל 
בית דין הי' לגמרי לפנים משורת הדין, שהרי בעבר כבר נקבע 
בית דין שהי' מקובל על שני הצדדים בראשות הרה"ג ר' גבריאל 
ציננער שליט"א ומהם ומעוד בתי דין – וגם מתחת ידי הגאוה"צ 
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לתת גט פיטורין לאשתו. חלק מהמכתבים  מתפרסמים כאן[.חברי הבד"צ שליט"א – כבר יצא פסק דין ברור שהבעל מחויב 

כלו כל הקיצין
כואבים  וויתורים  המון  שכללה  התלאות  מסכת  כל  לאחר  גם 
מצד האשה, והצעות פשרה למיניהם שהסכימה עליהם האשה, 
הסכימה האשה וחתמה לבקשת הרבנים הגאונים שליט"א על 
שטרי בירורין על קבלת הבית דין )הרב הערבסט( הנ"ל, אבל לא 
יאומן כי יסופר.  כי אחרי כל הנ"ל חזר ואמר הבעל שאינו רוצה 
ללכת לדין תורה מחמת סיבות שונות, הפוכות מהשכל והיושר 

לחלוטין.

לאור כל זה התקיימה אסיפה דחופה בין הרה"ג 
הצעדים  כל  נדונו  בו  שליט"א,  קהלתינו  דייני 
החלטה  והתקבלה  ובעתיד,  בהווה  בעבר 
אותו  לחייב  חמורה,  התראה  להבעל  לשלוח 
להתייצב בפני בית דין ולגרש את אשתו כדת 
משה וישראל. למרבה הצער הצטרכו לשלוח 
מזהירים  בה  ושלישית  שנית   התראה  לו 
צעדים  לנקוט  שיצטרכו  שליט"א  הרבנים 

חמורים ביותר כמובא בשולחן ערוך.

במשך הימים שבין שילוח ההתראות עדיין 
בפני  להתייצב  האפשרות  את  להבעל  נתנו 
בית דין שהציע. ויותר מזה, גם לאחר שלא 

אחרונה  התראה  להבעל  נשלח  ההתראות  ג'  לכל  כלל  הגיב 
)רביעית( והזמנה לבוא ולפגוש את הרבנים שליט"א ולהשיח את 

אשר על לבו. 

פסקו  וכלל,  כלל  הגיב  לא  והבעל  מאומה  הועיל  לא  זה  משגם 
)וכמבואר  לדין',  'מסרב  בגדר  הוא  שהבעל  שליט"א  הרבנים 
שבתור מסרב לדין אין לו דריסת הרגל בבתי מדרשנו ואין לו שום 

זכויות בקהלתנו(.
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בענין הבעל 
נחום אבער נגד אשתו מרים אבער 

   (סראסלבית )

' ה בא אלינו ר"בחודש אלול תשע ק בעלז "צ נטעי גבריאל ולדייני ק"לכבוד רבנים החשובים של בד
נחום אבער בטענה שהיות שהוא ואשתו חיים בנפרד
והוא מוכן  , "לתת לה ג

פ רק צריכין לסיים איזה פרטים של די
ב "שט  וטען שחתם ביחד עם אשתו, ד"ת בבי"

, א"ר בנציון הרבסט שליט"ג מוהר"ד של הרה"בבי
ואשתו אינו מוכן לבוא איתו להתדיין

כ לפי "ע,  בקשתו שלחנו הזמנה להאשה להתייצב לפני הבי
 .ל"ד הנ"

  
 

ואחרי שצד האשה השיבה לנו שהאשה מוכנ
"ללכת לדית 

ת אבל המקום להתדיין הוא לא אצל הרב  )הרבסט 
שהשטרי בירורין אצלו מיושן ומ

ג הרב "ד בראשות הרה"אלא אצל בי( קודםמ' סכסוך שהי "גבריאל ציננער שליט
א כי הצדדים קבלו אותו בקבלת קנין וחתמו שטרי בירורין אצלו

ואחרי שגם ,    .א"גבריאל ציננער שליט' ג ר"ד אצל הרה"ישיבת בי התקייםל "הבעל אישר את הנ
א ובאו הבעל ושליח האשה "ד הרב גבריאל ציננער שליט"ביחד עם האבד בי תלתא הוינא "במושב בי ל לפנ"הנ

ינו והציעו לפנינו טענותיהם בנוגע הגט
א שאם טענו "וי( ב"ג ס"י)א "וכבר כתב הרמ,    ,על כן. לפניהם אין יכולין לחזור

שאישרו שני הצדדים שקיבלו ל "הנשיצא מלפני הבית דין דין גם אנו מצטרפים לחזק פסק  . א
עליהם בפירוש באופן המועיל וקוראים לצדדים לציית לפסק הנ

   .ל"ד הנ"ל ולבי"
. ב

על הבעל לתת גט פיטורין לאשתו כדת משה וישראל 
מרצונו הטוב 

תיכף ומיד בלי שום  , עיכוב ותנאים
כי כבר אישרו הצדדים בפננו כי אינם מעונינים לגור ביחד
.  

 ק"לפ ז"תשעשנת  טבתלחודש  ד"י ח ביום"ז באעה"וע

 
 

אברהם יה
ושע העשיל הלוי קירש דיין בשם הבד

צ "
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ובצעד נדיר והיסטורי, התאגדו כל חברי הבד"צ דקהילותנו שליט"א 
יארק  בניו  כאן  הק'  קהלתנו  רבני  לימין  והתייצבו  הקדושה  בארצנו 
בהתערבות אישית, וחתמו בפסק דין  "שחוב גמור הוא שהבעל יתן 
גט לאשתו, וחוב גדול ומצווה גדולה על כל מי שהיכולת בידו לעשות 
כל טצדקי שבעולם להביא את הדבר לידי גמר שהבעל ימלא חובתו 

הגט  את  ליתן  עיכוב הדחופה  שום  ללא  ומיד  תיכף 
כן  וכמו  שהוא"  כל  ותנאי 
קהילותנו  רבני  כל  יצאו 
בקריאה  שבארה"ב  הק' 
"על  תורה  ודעת   – דחופה 
פיטורין  גט  לתת  הבעל 
ללא  ומיד  תיכף  לאשתו 
וח"ו  ושהיות,  עיכוב  שום 
לא יוסיף לעגן אותה עוד. 
ובכל עיכוב נוסף יש בידו 
זאת   - ונורא,"  גדול  עוון 
הרבנים  הכריזו  ועוד, 
הגאונים שליט"א: "כל מי 
ולהשפיע  לעזור  שיכול 
על הבעל כנ"ל בכל דרך 
לזכות  לו  אפשרית, תהי' 
שיש  מי  ולהיפך  גדולה, 
הגט  בעיכוב  חלק  לו 
בעקיפין  או  במישרין 
לדבר  מסייע  הוא  הרי 
מחלוקת  מרבה  עבירה, 
נפש  ועגמת  צער  וגורם 
ישראל  לבת  נוראה 

ועונשו רב, רח"ל.".

לאו בכל יומא מתרחיש 
דא, שכל רבני קהילתנו 
כל  עם  ביחד  דפה 
שליט"א  הבד"צ  חברי 
הקדושה  מארצנו 
ענין  סביב  מתלכדים 
וזה  פרטי בכל החוזק, 
באצבע  מראה  רק 
הענין,  דחיפות  על 
בוער  זה  כמה  ועד 
קהלתינו  רבני  לכל 
תבל  רחבי  בכל 
לראות סיום הפרשה 
בהקדם  הכאובה 

האפשרי.
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 בס"ד

 קריאה דחופה
מאת רבני קהל מחזיקי הדת בארה"ב

 
בענין הדו"ד בין ר' נחום עבער 

 והאשה
מרת מרים מנוחה לבית ראסס, שקיבלו עליהם 

את שני הצדדים   דה"בי
בראשות הרה"ג ר' גבריאל ציננער שליט"א

ו 
במושב דיינים מקהילתנו הק' ]הבי"ד[

, להיות להם 
לבי"ד ולציית ולקיים כל הכרעה ופסק שיצא מלפניהם

פסקו חברי הבי"ד: כבר , ו
"שהבעל יגרש את אשתו   ,ללא תנאים ,בגט פיטורין כדת משה וישראל

ולא יוסיף עוד לעגן את  ,תיכף ומיד בלי שום עיכוב ושהיות  אשתו".
וגם הגה"צ חברי 

פסקו במכתב כואב ותקיף כי  בארץ ישראלהק' בית דין הגדול דקהילתנו 
"חוב גמור הוא 

שהר' נחום עבער יתן גט לאשתו, וחוב גדול ומצווה גדולה על כל מי שהיכולת בידו לעשות כל טצדקי 

שבעולם להביא את הדבר לידי גמר שהבעל ימלא חובתו הדחופה ליתן את הגט תיכף ומיד ללא שום עיכוב 

 .ותנאי כל שהוא"
ו, הבעל את כל דרישותיו מקבל ההצעת פשרה שבהבי"ד פסק היות וו

האשה יושבת כלואה בעגינותה זה 
כשמונה שנים מלאות צער סבל ובדידות, 

ללא שום  תוטורין לאשילתת גט פכדי תיכף ומיד  דין-תלבוא לפני ביעל ר' נחום עבער  .א :את דעתנו דעת תורה כדלהלן מגליםע"כ הננו  עוד אותהוח"ו לא יוסיף לעגן עיכוב ושהיות, 
. ובכל עיכוב נוסף יש בידו עוון גדול ונורא, 

וכאשר יציית לפסק דין תורתנו תהיה בידו זכות גדולה וירוויח
 .ב ערוך. לאין 

על הצדדים לציית לכל פס"ד שיצא 
 .הנ"ל"ד מעם הבי

 .ג
כל מי שיכול לעזור ולהשפיע על הבעל כנ"ל בכל 

, הזכות גדוללהי' לו ת רית,דרך אפש שיש לו חלק בעיכוב הולהיפך מי 
גט במישרין או בעקיפין הרי הוא מסייע לדבר עבירה

 ,
מרבה מחלוקת וגורם צער ועגמת נפש נוראה לבת ישראל ועונשו רב, רח"ל.

 
ובני  ארצנותושבי והיות ששני הצדדים הם 

קהילתנו, חתימתנו דלמטה בצירוף פסקי הדין הנ"ל מחייב
ב' את  ים

הצדדים בכל התוקף וסמכות של בית דין כמבואר בחו"מ סי' ב'
נ"ל ללא כל הועל הצדדים לציית ל ,  תנאים, שהיות ועיכובים.

 תשע"ז לפ"קבשנת יום כ"א לחודש טבת בוע"ז באעה"ח 

 

קריאת
קודש
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זעקה נרגשת מאת שרי התורה בארץ הקודש
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במשך כל התקופה מאז שנחתם הפס"ד והקול קורא עד עכשיו, 
השונים  דין  פסקי  מכתבי  לפרסם  שלא  שליט"א  הרבנים  הורו 
ובכדי  משפחתו  ובני  להבעל  ובושה  צער  לגרום  לא  כדי  וכו', 
לנסות שוב לגמור את הפרשה בדרך שלום וכבוד, וגם כי ניסו כל 
הזמן שלא לערב את הציבור בפרשה המרה זאת, ותקוותם היו 
שהנ"ל ישמש כאזהרה להבעל וכו'. אבל כעת, אחרי שכל כל סוגי 
השתדלות שבעולם לגמור הפרשה ע"י סלילת דרך מכובד, עדיין 
אין הבעל רוצה לתת גט להאשה בתעלולים שונים, ומסרב לציית 
לפסק דין, הוחלט ע"י העסקנים הנכבדים לצאת כעת לקהל אנשי 
ולפרסם דעת  ואנשי מעשה שליט"א  שלומינו היקרים חסידים 

תורה ופסק דין הברור בחתימת ידי הרבנים הגאונים שליט"א.

מזה כמה שנים, עומדים עסקנים ורבנים נכבדים שליט"א מחוגים 
בעלזא  דחסידי  קדושה  שבקהילה  ייתכן  איך  ותמהים:  אחרים 
יארע דבר נורא כזה? ואולי אחד מהתשובות על זה היא: בתוך 
קהל עדת אנ"ש ישנם מתי מספר אנשים, שרק מחמת חוסר ידיעה 
וחיסור פרטים שלמים הם מחזקים ידי עושי עוול, בהצטדקויות 
וזמן  שלו  השכנוע  כח  עם  וכשהבעל  בכה.  וזה  בכה  זה  שונות, 
שצריכים  ונרדף  כאומלל  עצמו  עושה  לו  שיש  המרובה  הפנוי 
לרחם עליו - לבם של אלו )בפרט אלו שלא שמעו את צד האשה, 
כי אין לה את הזמן, היכולת, והמקום להפיץ את סיפורה הכאוב 
והנורא, וגם חסה על כבודה וכבוד משפ.( נוטה להאמין לדבריו 
ירגיש  הציבור  שאם  ברורות,  יודגש  לכן  מעשיו.  את  ולהצדיק 
שיש כאן צורך לפרסם פרטים חסרים מתוך שלימות התמונה, 
נהי' מוכרחים לפרסם גליון נוסף ובו פרסום פרטים בלתי נעימים, 
ותקוותנו שלא נצטרך  יוכח לעיני כל הקהל עם מי הצדק.  ואז 

לדרוך בדרך הכאוב הזה הזה.
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באופן מיוחד תצא מכאן קריאה קדושה:
טייערע בעלזער חסיד! קבלו נא צעקת העגונה ושוועת האשה העני' והאומללה! כל מי 
שיכול לסייע לה בענין זה מחויב לפעול לטובת גמר הענין בכי טוב!  ולכל אלו שיש להם 
כח השפעה על הבעל או על קרובי משפחתו, או השפעה על איזה גוף בעל השפעה עליהם, 
נא להשפיע עליהם ולשכנע אותם להיות לעזר לגמור את הענין למען טובתו האישית! 
ושכרם הרבה מאוד מן השמים להתברך בכל משאלות לבם לטובה, וחס מלהזכיר להיות 
שותף בעיכוב או מניעת התקדמות גמר הפרשה, וכפי שחברי הבד"צ שליט"א כתבו שהם 

'מסייעים ידי עוברי עבירה'.

הכו"ח מתוך צער וכאב

העוסקים בהצלת נפשות
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בס"ד זמן חרותנו תשע"ז לפ"ק

היימישע בעלזער פרויען שיחיו עמו"ש

מיר קומען דא צו אייך מיט  א בקשה פון טיעפן הארץ. מיר דארפן אייערע תפילות לטובת 
איינע פון אונזערע חשוב'ע קהילה מיטגלידערן'ס, א פארווייטאגטע צובראכענע עגונה, מרת 

מרים מנוחה בת חנה.

מיר ווילן נישט אויפוויקלען דא די גאנצע ביטערע פרשה, אבער בקיצור הדברים רעדט זיך עס 
פון א צובראכענע אשה חשובה, וועלכע ליידט שוין פיינפולע ווייטאגן במשך לאנגע יארן, און 
האט זייט איר חתונה נישט געהאט קיין גוטן טאג אין איר לעבן. די ערשטע צען יאר האט זי 

לטובת אירע קינדער פרובירט צו שטופן און זיך צו העלפן וויפיל עס איז געווען מעגליך.

ביז עס איז געקומען די טאג וואס זי האט זיך האט זיך צוטיילט פון איר מאן, און אויפן אנווייזונג 
פון די רבנים איז די מאן פארפליכטעט געווארן איר צו געבן א גט. ער האט זיך קעגן געשטעלט 
מיט אלע סארטן תירוצים און טענות, און פאר די לעצטע אכט יאר ביזן היינטיגן טאג זיצט זי 
שוין אן עגונה, עלענד אליין, מיט געבינדענע הענט, אין אירע שענסטע יארן גייען פארביי מיט 
ווי א טאטע און א  זי  א פארביטערקייט און  מען זעט נישט די עק. פאר אירע קינדער דינט 
מאמע, די דאגת פרנסה און שפייזן די קינדער איז אינגאנצן אויף איר, קיין הילף פון די טאטע 
באקימט זי נישט, זי ארבייט ביטער שווער פאר פרנסה און נאך אלץ איז דאס נישט גענוג צו 
דעקן די חודשליכע הוצאות, איר טאג איז נישט קיין טאג און איר נאכט איז נישט קיין נאכט. 

און ווער ווייסט וואס עס קען געשעהן אויב דאס זאל אזוי אנהאלטן השם ירחם.

במשך די יארן האבן רבנים און עסקנים אריין געלייגט שווערע כוחות משפיע צו זיין אויף איר 
מאן איר צו געבן א גט, און דערמיט ערמעגליכן פאר ביידע פון זיי איבערצומישן א בלעטל און 

אנהויבן א נייע לעבן, אבער ער האט זיך נישט געלאזט.

אין די לעצטע תקופה, זענען די חשוב'ע רבני קהלתנו שליט"א, אינאיינעם מיט געטרייע עסקנים 
געווען העפטיג פארנומען נאכאמאל צו פארהאנדלען מיטן מאן, וועלענדיג ענדיגן די פרשה 
בדרך כבוד, אהן פארשעמען און באשמוצן קיינעם, נאר פשוט פרובירן צופרידן צו שטעלן די 
מאן און זיך אויסגלייכן מיט אים איבער אלע סכסוכים. די פרוי איז געווען גרייט אויפצוגעבן 
אויף אלע זיינע פארלאנגן ווי וייט מעגליך, און גרייט געווען צו אויף געבען אויף אסאך )כמעט 
אלע( רעכטן און בענעפיטן וועלכע זי וואלט געקענט פאדערן ווי צ.ב.ש. טשיילד סופורט וואס 
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איר מאן איז שילדיג אויף צוריק )ער האט כמעט גארנישט באצאלט במשך די לעצטע אכט 
יאר(, ווי אויך איז זי גרייט געווען מוותר זיין אויף טשיילד סופורט פון היינט און ווייטער, )אפי' 
זי מיטשעט זיך מיטן טאג טעגליכן לעבען, און ארבייט ביטער שווער טאגג טעגליך צו שפייזן 
קיין לעבן  יעצטיגן לעבן איז  ווייל איר  איין סיבה.  צוליב  נאר  נאך. אלעס  אירע קינדער(, און 
נישט, זי איז נעבעך עלענד און צושמעטערט, און זעהט נישט קיין בעסערע עתיד. אבער די 
מאן האלט זיך ביי זיין און נישט געפאלגט די רבנים. די בעלזא רבנים און ארץ ישראל צוזאמען 
מיט אלע בעלזע רבנים און אמעריקא האבן ארויס געגעבן א פסק אז די מאן איז מחויב צו 
געבען א גט פאר די עגונה, און אז עס איז א מצווה גדולה מאוד צו העלפן די פרוי מיט וואס 

מען קען נאר.

דעריבר בעהט מען פון אייך נשים צדקניות:

הערט צו דו געשריי פון דו עגונה און העלפטס איר, מיטן בעטן פאר איר מיט תפילות ותחנונים 
פון אונזער גרויסן טאטן אין הימל, ער זאל שוין רחמנות האבן אויף די פארווייטאגטע איידעלע 
נשמה אינזער חבר'טע מרים מנוחה בת חנה. מיר קענען נישט זיין פרייליכע און רואיגע ווייבער 
און מאמעס, אין די צייט וואס איינער 'פון אונזער בעלזער משפחה' לעכצט און מיטשעט זיך 

אזוי שטארק.

אבינו שבשמים, שיק אריין א ברכה אין די הייליגע ארבעט, און העלף אז די לאנג פארצויגענע 
ביטערע געשיכטע זאל זיך שוין ענדיגן, און בקרוב ממש זאל מרים מנוחה בת חנה באקומען 
איר גט כדת משה וישראל, און דערנאך קענען אנהויבן א נייע לעכטיגע עתיד פול מיט נחת און 
גליק אן קיין שום צער ח"ו, און די בושות פון די משפחות און פון אונזער קהילה זאלן זיך שוין 

דערמיט ענדיגן איינמאל פאר אלעמאל.

השי"ת וועט אוודאי אויסהערן אייערע הארציגע תפילות, און שיקן זיין גרויסע ישועה בקרוב 
ממש במהרה בימינו אמן.

א דאנק
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