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מכתב מחאה
כבוד אחי ורעי ותלמידי רבנים דבכל אתר ואתר הי"ו,
לפני כמה חדשים הוקם ב"ד בינלאומי לעניני עגונות ,והנה כלפני חדשיים עברתי על תשובה בת כ"ג עמודים כתובה בלשה"ק על
הנושא של זכייה לכתיבת גט כנגד רצון הבעל ,שנכתבה ע"י אחד מחברי הב"ד ההוא ,והיא מוטעת מתחילתה ועד סופה .וכן
הובאה לפני תשובה באנגלית בת ד' עמודים להתיר עגונה מטעם קו"פ עפ"י דעת הריטב"א הידועה ,ולא זה הדרך ולא זו העיר,
ואין מצות לא תנאף כדין אבילות דנימא בה דהלכה כדברי המיקל ,דאפשר תמיד להקל אפי' בספק כל דהו .ורז"ל הורונו שכל מקום
שיש ח"ה אין חולקין כבוד לרב ,ומרגיש אני בעצמי חובה למחות על זה כי אחרת יאמרו הצבור מדשתקי רבנן ש"מ דניחא להו,
ויראו התלמידים ויקבעו כן הלכה לדורות.
וחוצפה גדולה היא שהצטרפו ג' הרבנים לב"ד זה ,כי שאלות חמורות כאלה להתיר א"א בלי גט היו מביאים לפני הג"ר יצחק אלחנן,
ואחריו לפני הג"ר חיים עוזר ,ובדורנו לפני הגר"מ פיינשטיין ,שהיו מוכרים כגדולי הדור ממש ,ואסור לסתם רבנים להתערב בכגון
זה ,כי מי שא"י בטיב גו"ק לא יהא לו עסק עמהם ,ובדורנו מציעים שאלות אלו לפני ת"ח מיוחדים שהתמחו בהלכות אלו וששמשו
אצל גדולים ואשר יש להם בזה מסורה במה ניתן להקל ובמה לא.
ובאתי בזה לזרז לחברי ולתלמידי שלא יסמכו על שום פסקי הלכה מן הב"ד הנ"ל ,כי לאו בני סמכא הם ,ושמעתי שאחד מג' הרבנים
כבר התפטר מביה"ד ,ובקשתי מהשנים האחרים שגם הם יסלקו את ידיהם מכל העסק הביש הזה מכאן ולהבא ,ויודיעו לרבים
שאף אחד לא יסמוך על ההיתרים שכבר חתמו עליהם ,היות שכל המהלך שלהם הוא שלא כהלכה.

צבי שכטר
תמוז תשע"ה

גם אני מסכים למחות במחאה הנ"ל בכל התוקף.

גדלי' דוב

שווארץ ,כ"א תמוז תשע"ה

למותר נציין שאין כאן לא דין ולא דיין אלא דברי שטות של קלים שמינו עצמם לפוסקים
בינלאומיים ,כבי"ד שבלשכת הגזית ,לפגוע בקדושת ישראל שע"י חופה וקידושין

וחבל על הנייר ועל הדיו ולהאריך בזה נטע צבי

גרינבלט ,מעמפיס ,כ"ב תמוז תשע"ה

דברי הגאונים הנ"ל ברורים להלכה ולמעשה וגם אני מצטרף למחאתם
אברהם מיכאל יוניון ,כ"ו תמוז תשע"ה

גם אני מצטרף למחות על פירצה חצופה זו
מנחם מענדל סנדרובץ ג' אב תשע"ה

