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 נפשות בדיני חכז~ל אמרו כי היות ישראל~ באלפי וה~עיר הקטן מנשה

 מםנהדרין פי~א רמב~ם ע~א ל~ב ~םנהדרין הצד מןמתחילין
 שאמר ואף הםמיכה בטלה שבעונ~ה הזה בזמן נפשוח דיני דנין שאיןוהגם ה~ו~

 לתורה םייג לעשות כדי הדין מן שלא ועונשין מכין שב~ד שמעתיראב~י
 רצ~א םי~ וריב~ש ורשב~א ב~ םי~ ח~מ וטור צ~ יבמות ע~א מ~ו~סנהדרין
 כח שיש ליה דפשיטא קל~ח םי~ לובלין מהר~ם שו~ת ועיין והנמק~יוהרא~ש
 דקץ וכהאי חאנה תחת דהטיח כהאי מילתא ולמגדר שעה לצורך בזה~זב~ד
 סי~ ח~מ רמ~א ועיין שצ~ו םי~ ח~ט משנ~ה שו~ת ועייןידי~

 תכ~ה~
 וכיון

 את יעשו ~הכזונה ישראל לכל מילתא ולמגדר נפשוח בדיני הואשהנידון
 לעורר באתי אשר בישראל הקטן אני הנני לכן היחל דבקטן ודינאאחותינו~
 ושמעו הקב~ו ותורחו~ לה~ והחרדים היראים יש~אל בני אחינו מאתולבקש
 אל ושמעו יעקבבני

 היות הימים~ באחרית לנו שקרא במה שבשמים~ אביכ~
 במדינה ישראל תורת ועל ישראל עם על ח~ו גדולה םכנה מרחפתכי

 של עין בבבת וערכאות עכו~ם ומשפטי חוקי ~בהתערב בה גריםשאנחנו
 ובתורה ובקדושתה~~ ישראל בניאחינו

~ 
 כ~ ויקרא

 אתכם ואבדיל כתיב~ כ~ו~
 ואם שלי אתם הרי מהם מובדלים אתם אם ופרש~י לי~ להיות העמיםמכל
 הקדושה~ בחורתינו משלהם אמר ועוד וחבריו~ נבוכדנצר של אחם הרילאו

 כ~ג~~מדבר
 ט~~

 יתחשב~ לא ובגוים ישכון לבדד עם הן

~~
 וכוונחם וההלכה הענין חומר ידעו שלא בשוגג אפשר אנשים קמו
 או במזיד~ וסופם בשוגג תחלתם אפשר או ולטו~ה~ רצויההיתה

 עושים אשר הדעת קלי ומדיחים מםיתים ביד ומוקשים יוקשים בפחשנפלו
 למו כםל דרכם זה היה לכתחילה ולכן כרצונם בה לחפור קרדוםהתורה
 הולך התורה כח שבעזה~י להם שכואב ומדיחים מםיתים לאיזהבמזיד
 יו~ד~ של קוצו על נפשם שמוםרים והחדש הצעיר בהדור ובפרטומתגבר
 ישיבות אדמורי~ם~~ראשי גאונים~ רבנים ישראל גדולי של למשמעתםוסרים
 בעיניהם וליפות חן ולמצא האומות אחרי הרודפים של השפעתם זהולעומת

 פלאים~ירדה

~~~~
 ביד ה~ תורת למסור הקדושים ישראל עם ח~ו יםכימו לא שלעולם
 התרועו ובערממותם ובמרמה~ בערמה עשו לכן העולם~אומות
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 ישראל לנשי ח~ו שנעשו ואכזריות העולות על ברחמנות כביכולוהתעוררו
 אשתו את לגרש להבעל הכח נתנה אשר וחקיה הקדושה התורהבאמצעות

 לאיש אשה החק שהשוה המדינה דיני היפך והוא הבעל את לגרש לאשהולא
 עת בכל כרצונה בעלה את לגרש האש שביד אלא זאת ולא שויון מיניבכל

 התראה ובלי עדים ו~לי טובה אמתלא ואומרת המשטרה קוראתשהאשה
 מדין על היושבים הרבנים כן ולא שתרצה ומיד תיכף מביתה הבעלמגרשת

 משני לשמוע בלי בשעריך ריבות דברי יקבלו שלא התורה ע~פשפוסקים
 יפה ב~ד כח מה כי גם כלל~ רבנן לן אהני לא ולכן הבירור ולאחרהצדדים
 ירצו לא כי יונה לן אסרו ולא עורבא לן שרו לא ומעולם הערכאות כחבלי
 לןלשרי

 ~עורבנא~
 דמלכותא דינין כהלכות הבעל בכפיית לעלמא איש אשת

 ולשנות כבעלה~ עליה הבא ולחייב איש כאשת להיותה המופקרת לאסורולא
 הזמן~ רוח לפיהתורה

~~~
 להם ועלתה שקר וכולו אמת בחצי והתעמלה העתונים בעזרת התחכמו
 כונתם לטובה כי באמרם אותם והסיתו שלומינו מאנשי גםלפתות
 שיהיה יארק נוא במדינת פה מדיני חק לקבל בידם ועלתה בהםוהחזיקו
 אשה או איש אשר עכו~ם~~ של ~ערכאות המדינה שופטי על משפטי~חוב
 ישראלמבני

 הקדושי~
 אשתו את לגרש התורה ע~פ כשר גט ליתן יסרב אשר

 או הבעל לכוף החוק מחייב בע~כ~ גט לקבל לאשה או שהוא סבה~איזה
 גט לקבל לאשה או בע~כ~ לגרש עיניו ראות כפי השופט~ כפית ע~יהאשה

 ח~ו~בע~כ

~  בערכאות ישראל ובנות ובני תורה דיני להכניס חדא עשו רעות~
 עמי~ומשפטי

 הקדושה בתורתינו והקב~ה כמוהם~ ח~ו ולהיותם
 ולא לפניהם תשים אשר המשפטים אלה וכתיב לערכאות~ ללכת שלא~וונו
 חמור איסור שהוא לישראל~ ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו ומגיד עו~כ~לפני
 ז~ל הרשב~א כתב וכבר עצמו~ בפני פלילי עון שהוא ע~ז~ עובד וכאילומאד
 סי~ ח~ו~בתש~

 רנ~ד~
 אדינא לסמוך שם שרצו בפירפינייאן שהי~ במעשה

 התורה חומת מפיל אלה דעושה וכתב הארכעות~ ועל בירושהדמלכותא
 דיני כל ~וקר כן נאמר ואם וכו~ תבקש מידו והתורה ו~נף שורשו~וקר
 ואחריו רבי לנו שחברו המקודשים הקודש לםפרי לנו ומה השלמההתורה
 טלואות במות להם ויבנו הגוים דיני בנייהם את ילמדו אשי~ ורברבינא
 התורה תחגור שמא ח~ו בישראל כזאת תהיה לא חלילה הגויים מדרסיבבית

 אש~ כגחלי אמתיים דברים ע~ש שקעליה
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 דהחם חוזה אבי כנבואת לזמנינו יותר נוגעים האמתיים הקדושים
 לדון ישראל את לכוף רוצים שהיו אלא הגוים לכל המדינה חוקיהיו
 חוק וחקקו התחכמו הכא אבלבדיניהם

 ומשפ~
 ואם ישראל בני אחינו בשביל

 של~ם הערכאות ע~פ ה~ בתורת וידונו ואידיהם עדיהם ויתנו לזהנ~כים
 כר~וגם חקים לחוק ולמושליהם המדיגה לשופטי כח באמת שיתנו הרבהגרע

 התורה ח~ו ותהי~ ר~ל~ מעלי דלא אינשי איזה באמצעות הקדושהבתורתינו
 ילכו תורה בניהם את ללמוד להם דמה אינשי שיאמרו וכ~שהפקר

לקאלידזשע~
 ויאמרו ח~ו~ בערכאותיהם בגוים שופ~ים להיות וילמדו

 התירו כבר ויאמרו ח~ו הבורא רצון ושזה התורה ע~פ שהכלכביכול
 אין ממילא והדיינים בו וכיוצא דמלכותא דינא יאמרו דבר ובכלהפרושים

 חכז~ל שאמרו ע~ד אמת חצי מהם קצתם ואמתלאות ~ענות ועוד כחלהם
 רש~י~ שלח~~במ~ר

 אין בתחלתו אמת קצת בו אומרים שאין שקר דבר כל
 ישראל לדיני ללכת במקום לערכאות וילכו שקר כולו והשאר ב~ופומתקיים
 ימין וימינם שוא דבר פיהם אשר שנאמר מה ועל ב~וב רע ולהחליףולהמיר
 בעונ~ה כאשר ר~ל~ אמת כולו הם ועו~ד עכו~ם שופ~י כי ~ועניס הםשקר

כמע~
 שורש ועוקר התורה חומת מפיל אלה עושה וודאי הרצועה~ הותרה

 תבקש~ מידו והתורהוענף

~~~
 וג~ בע~כ~ לגרש הבעל את לכוף הרע המעשה לעצם

 ע~י מעושה
 אחר וילדה כזו אשה והנושא מה~ת פ~ולעכו~ם

 ג~
 נשאה בין כזה

 ויוציאו בזה ימשיכו ח~ו ואם ממזרים~ בניה לאחר נשאה לא וביןלאחר
 כאלו גרושות מנשים ובניהם עצמם להבדיל בנ~י יצ~רכו אז לפועלמכחו

 ה~~ בקהל ממזר יבא לא נכתב עליהם אשר פ~ולים כבנים אחריהםומזרטם
 כאלו גי~ין נשים איזה קבלו כברואם

 הג~
 לקבל וצריכה פ~ול

 כשר~ ג~
 כל לפ~ול שרצה גזל בחשש פ~ול שנמצא בעד בנימין משאת שו~תועיין
 מגיטין הנולדים כל על ולהכריז שנין כעשרים במשך ידו על שנחתמוהגי~ין
 לפ~ול נחייב כאלו גי~ין י~דרו אשר הרבנים ועל כן~ והכ~נ ע~שממזרים
 ולהחרימם חרם עליהס להכריז והלאה מהיום עכ~פ שלהם הגי~ין כלאת
 של גי~ין ~על מהרעפארמער גרועים והם הרבים את מכשילכדין

 מי יהיו אלו על אבל כלל~ כלל משגיחין ואין ~ומכין איןהרעפארמער
 מזה גדול הרבים את מכשיל לך ואין ידעו~ שלא אותם עכ~פ עליהםשי~מוך
 ארץ לרבני נכתוב וגם בישראל~ ממזרים ומרבה לעלמא איש אשתשמתיר
 מהם ויתרחקו יתחשבו שלא ה~ לדבר והחרדים היראים העולם ובכלישראל

 ידם~ על שנתנוומהג~ין
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 והשופטים והנשיא חסד של מלכות היא והממשלה ארה~ב מדינת כי
 של בהקאנסטיטאציא יסודות ויסדו חוקים חקקו המדינהומיסדי

 מתערבת המדינה ואין מזה זה מובדלים והדת המדינה להיותהמדינה
 ישראל לעם והברכה גדול הכי הנס וזה דת של ענין שהוא מה דברבשום

 בתורתינו להחזיק יכולין אנחנושבעזה~י
 משה מפי שנצטוונו כפי הקדוש~

 את להכניס ח~ו שרוצים אינשי כמה באו ועכשיו הפרעה~ שום~לי
 בעניני ויכופו בדיניהם~ לנו ויפסקו שידונו שלהם דינים ובתיהערכאות
 ח~ו והוא שמים~ שומו בו~ וכיוצא מאסר בעונש או ממון בעונש ביןאישות
 חק ולמחר זה חק יכנסו היום כי וגם ישראל~ לכלל גדולה וסכנה גדולאסון
 זרה עבודא ועבוד לך לו שיאמר ועד מהראבנים כמה בהסכם שחיטהשל

 איזה מעחיק והנני בזה האיסור לכתוב ונתבקשתי לגמרי~ שלהםהערכאות
 אופן שום שאין בזה העיקר אבל טעמים עוד ויש בזה~ שכתבתי מהענינים
שנתיר

 ונסכי~
 שיהי~~ טעם מאיזה יהיה הדת בעניני להתערב לערכאות

 ויש בלבו נוגע ישראל וקדושת ישראל ועם ה~ שתורת מי מכל מבקש~~
 השמים~ מן יקבל שכרו לבטלו כדי הזה החק נגד ולעשות לפעולבידו

 יחוס הטוב והשם קודם~ אחת שעה ויפה זכה~ הקודםוכל
 וירח~

 עם על
 ומשפטיה התורה חוקי על לזמן אפי~ להשתלט יוכלו שלא ותורתוישראל

 עולם~ עד ה~ ביראת בהריחו ידין ודן דארח יבא כי עד לנולהרע

~~
 לאדוניו נרצע עבד ותורתו~ השם חילול ועל ישראל של בצערן המצטער
 ה~ לישועתהמצפה

 כהר~
 ונפש~ בלב עין

~
 ביהמ~ק שיבנה תמוז י~ז בתוכם קנאחי את בקנאו ~סדר ד~ יום

 יצו~א~ בנ~י פה התשנ~גבמהרה
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 יצו~א נ~י ברוקלין פה התשנ~ג ב~ב ביהמ~ק שיבנה חמוז

 השופ~~~~~
 לבית והנעלה הנכבד

 משפ~
 ~םופרים העליון

 קאר~~
 בנוא

 המש~~ים~ במחלקת הנכבדים~ וחביריויארק

~
 וברכה~

 תופשים~ שאתם המשרה ולכבוד אחד כל לכבוד כראוי~

~ ~
 ע~י שנתקבל החוק בנדון שבועות כמה לפני שנתקיימה להישיבה
 בפי הנקרא יארק נוא מדינת של הלעדזיםלע~שער חוקיםמחוקקי

כל
 לאו~ ~ג~

 להכריח המדינה ושופ~י לערכאות כח ניתן בו אשר הג~~ חוק
 לתת מסרבים שלפעמים הדת שומרי מישראל אנשיםולכוף

 ג~
 הכשר פ~ורין

 ע~ה רבינו משה מפי הקדושה בתורתנו ככתוב וישראל משה דתלפי
 מקובלים~ ~עמים מפני בצדק פעמים זמן כמה נשותיהם אתומעגנים
 רוצים ל~עמים עלינו~ מקובלים שאינם וטעמים ב~דק שלאולפעמים

 באחר~ נפשה וחשקה שלו מה כל לקחה האשה ולפעמים כםף~מהאשה לסחו~
 ולפעמי~ מנגדת~ והאשה עמהם הילדים ליקח רוציםולפעמים

 מחמת םתם
 ולא פלשתים~ עם נפשי תמות בעצמם מקיימים באשתו ולנקוםאכזריות
 שםובלים להילדים פעמים והרבה להאשה צער שגורמים במה להואיכפת

 מזה~ג~כ

~~
 כי והלאה שמהיום חק עשו המשפחה ול~ובת העגונות תקנת למען
 שלה ו~עו~ד אותה שמעגן בעלה על בקובלנא הערכאות אל אשהתבא

יבקש
 מהשופ~

 יתחייב גט לה ליתן בערכאות ולכופו בעלה את להכריח

השופ~
 לה ליתן בעלה את לעשות אשה או איש ההם בימים יהיה אשר

 יםרהו יםור לאו ואם המדינה~ חוק ע~פתורתי ג~
 השופ~

 אפי~ או כםף בעונש
 שיתן עדבמאםר

 ג~
 שיקבל~ יסורין ע~י שימות במיתתו עצמה שתקנה או
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 ע~י גט ליתן הבעל שכופין מעושה ~ט הקדושה תורתינו דין לפי כי
 הגט כדין שלא ישראל ידי על אפי~ אחר באופן אפי~ אוערכאות

 והסברתי ממזרי~~ הם כזה גט עם שנשאה לאשה הנולדים והבניםפסול~
 בו הדברים מן מקצת הכתב על להעלות והנני מע~כ~ לפני הדבריםקצת

 במה שתדעו בכדי מעלתכם לכבוד הענין כל ולהצהיר ולהבהירעסקנו
 שאינו למי כי הגם האפשר~ בקיצור העני~ים כל לבאר ואנסה נוגע~הדבר
 עניני~ לי להסביר שיבא מי כמו יותר לפרט צריך בפרטיםבקי

 במה זרים
 למדתי~שלא

~~ ~  ~~~ ~~ ~  ~  ~~~~~~ 
 ~~ ~~~~י

 אקיי~~~~
 ~ם~ג ברכות במם~ חז~ל ש~מרו מה

 ע~ב~
 פו~חין

 הגלילי יוסי ר~ של בנו אליעזר ר~ ופתח אכסניאבכבוד
 ב~ ~שמואל ה~ ויברך ודרש אכסניאבכבוד

 ו~
 בעבור הגיתי אדום עובד אח

 ורבץ כבד אלא ושתה אכל שלא ארון ומה ק~ו דברים והלא האלקיםארון
 אעכ~ו מנכסיו ומהנהו ומשקהו ומאכילו ביתו בתוך ת~ח המארח כךלפניו
 כלותיה וח~ חמות זו זבדא בר יהודה רב אמר שברכו הברכה הואמאי
 מבני אלה כל אלקים ברכו כי כ~ו דה~א וכתיב אחד בכרס ששה ששהשילדו
 לעובד ושנים ששים לעבודה בכח חיל איש ואחיהם ובניהם המה אדוםעובד

 השמים~ מן מתברך ישראל בני אצלו שמארח דמי והנהאדום~

~~~
 והשואה החורבן את שעברנו הפליטה משארית הנשארים אודים

 מחנות המחנות מן כמה ועוד ובוכענוואלד בירקענאבאושוויץ

 ול~חרהשמ~ה~
 החור~~

 בגי מאחיגו רב~ות על הכורת שעלה הזה ~נורא
 ידיך הרף למשחית הקב~ה לו שאמר ולאחרישראל~

 ונתקיי~
 בשונא בו

 שובר ישראל שלושונאיהם
 אויבי~

 ליפנות מ~ם הי ולא זדים~ ומכניע
 מדינת רוח את ה~ העיר יתכן לא הטמאה ארץ על בגערמאניאולהשאר
 ישראל~ בני מאחינו הרבה וארחו גבולותיה את ופתחה אז ומנהיגיהארה~ב
 בלימוד ודת אמונה בעניני ובפרט החופש כל לנו ונתנו בתוכם~ אניוגם

 מצות כל את לשמור בידינו ויש בה התלוים מצות ותרי~ג הקדושהתורתינו
 יהושע עד אבותינו מאבות ואבותינו מאבותינו שקבלנו מה לפיהתורה
 ובני ובנינו אנו וללמד וללמוד סיני בהר הקב~ה מפי שקבלה רבינוומשה
 ואזרחיה המדינה כל ונמצא חסד של מלכות והוא לנו מ~ריע בליבנינו

 ה~



~ ~ ~ ~

~  

~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ומדינה ומדינה והשרים המדינה הנשיא השמים מן שיחברכו הברכהבכלל
 של אכסניא להיוח שזכחה יארק נוא מדינח ובפרט עצמה בפני אחחכל

 שנחקיים שראינו ולפלא אזרחיה~ וכל בארה~ב מדינוח משאר יוחרחורה
 ענינים בכל והצלחה שפע אמעריקא למדינח הצלחה נחן שה~ המלחמהאחר

 אצלם~ ה~ וברכח חז~ל דברי ונחקיימו הכלל על לא אס רובע~פ

~~ ~  ~  ~~~ ~ ~  ~~~ 
 היחה לארה~ב הפליטה שאריח אח שהביאו מהדבריםאחח

 פירוד של חק שורר אמעריקא שבמדינח לנו שאמרולידיעחינו
 אין סטעיט אף ~סעפערעשאן בלשוניהם הדח מןהמדיניוח

 רעליגיאן~
 וזה

 לגור כי והיוח לארה~ב~ לבא בנ~י מאחינו אחרים ועוד אוחי הכריעאשר
 בחורחינו וכחיב בנימוסיא~ הלך לקרחא אזלח לקיים עלינו באנובארץ

 הרי דמלכוחא מילי שהוא כל המדינה ובדיני המלכוח דבעניניהקדושה
 דינא דאמר כשמואל ההלכה בגמ~ זה ונפסק דיניהם לכל לשמוענצטווינו
 סי~ ח~מ ועיין כ~ח נדרים נ~ד ב~ב קי~ג ב~ק ע~ב י~ ~גיטין דינאדמלכוחא

 שס~ט וסי~ ברמ~א ס~בס~ח
 ס~ו~

 ממה מכס שהמבריח שם ח~מ ובש~ע
 מלך שהיה בין המלך מנח גזל שהוא מפני חגזול לא על עובר המלךשגזר
 הנאה לו שיש בדבר דמלכוחא מילי בכל וכן עכו~ם מלך שהי~ ביןי~ראל
 וגשרים דרכים חיקון כגון למלכוח ששיך המדינה בני לחקנח שהוא אולמלך

 פ~ג ~אבוח שנצטווינו אלא זאח ולא בו~ וכיו~אומלחמוח
 מ~ב~

 מח~לל הוי
 שואלינו~ לכל מורין אנו וכן בזה דעחינו וכן מלכוח~ שלבשלמה

~~ ~  ~~ ~~~~ ~~ ~  ~~ ~~~ ~ ~  

~
 מה לענין אלא כן אמרו לא דינא דמלכוחא דינא שאמרו הגם
 המלכוח~ וחכסוסי המדינה ומשפטי ומשרדיה למדינהשנוגע

 לרבים שנוגע מה לעיל שציינחי כמו יומיים בחיים ואזרחיה המדינהל~ובח
 ~קאלעקטיוובלשונם

 רעספאנסיביליטי~
 יש ויחיד י~יד לכל שנוגע מה אבל

 שלא כל כר~ונו לעשוח חורין בן והוא חרוחלו
 מזי~

 ובפרט הרבים אח
 החורה כל בטלה דאל~כ דינא דמלכוחא דינא אמרו לא זה שעל הדחבעניני
 דלא סי~א שס~ט סי~ בח~מ ז~ל הרמ~א הביאו מהרי~ק כחב וכברכולה
 ישראל שידונו לא אבל למלך הנאה בו שיש בדבר אלא דמלכוחא דינאאמרינן
 דיגי כל ב~לו כן דאם כוכבים עובדיבדיני

 ישרא~
 ק~~ח~~ שורש ~מהרי~ק



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 דיני בתר לילך בהדיא גזר השר דאפילו ונראה הוסיף שם
 דמלכותא דינא מכח זה לדון ישראל דייני על דאיןהערכאות

 הרמ~א מ~ש וגם המלוכה~ מחוקי דברים על אלא דדמ~ד אמרו לא כזהדעל
 ר~ל דדמ~ד ד~ר בכל דאמרינן וס~ל ~ולקין דישבס~ח

 א~
 ממסים שאינו

 המלכים משפטי של הנהגות בענין להיות עכ~פ צריך מ~מ אבלוארנוניות
 פשוט~ והוא ע~ד סוסי~ ש~ך ועיין וסמ~ע במהרי~ק הואוכן

~~~  ~  ~~~ ~~ ~ ~  ~~~ ~  ~ ~  

 מה אפילו הנהגתינו בכל להתנהג נצטוינו ישראל עם אנחנו כי~~~
 יומיים חיים שקורים מה אלא ומצוות תורה לשמירת נוגעשאינו

 דרכיך בכל הנביא שאמר וע~ד התורה ע~פ להיות הכל צריך מקוםמכל
 הן הרבים בהגהגת הן היחידים ב~גהגת הן החיים דרכי כל כולל וזהדעהו
 מה כל מ~מ לדת נוגע שלא במה אפילו נפשות בדיני והן ממונותבדיני
 בין בסכסוכים הן ישראל של לב~ד לפנות עלינו אחד כל של לפרטיותשנוגע
 וכי בקטטות לחבירו אדם בין בסכסוכים הן ממונות בדיני לחבירואדם
 אב ובין לאשתו איש בין הנוגע בסכסוכים והן לחבירו אדם בין ריביהיה
 או באבן רעהו את איש והכה אנשים יריבן וכי כחיב מלא ומקראלבניו
 כ~א ~שמות וגו~באגרף

 יענש ענוש וגו~ הרה אשה ונגפו אנשים ינצו וכי י~ח~
 כ~ב~~ ~שם בפליליםוגו~

~~~~  ~  ~~~ ~~~ ~~ 
 ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~י

~~~
 טז ~דברים מלא מקרא בתורה נצטווינו

 יח~
 ושוטרים שופטים

 את ושפטו לשבטיך לך נתן אלקיך ה~ אשר שעריך בכל לךתתן
 חכמים עיני יעור השחד כי שחד תקח ולא משפט תטה לא צדק~ משפטהעם
 שם וכתיב הארץ~ את וירשת תחי~ למען תרדף צדק צדק צדיקים~ דבריויסלף
 דברי לנגע נגע ובין לדין לדין בין לדם דם בין למשפט דבר ממך יפלאכי

 אל ובאת בו~ אלקיך ה~ יבחר אשר המקום אל ועלית וקמת ~שעריךריבת
 את לך והגידו ודרשת ההם בימים יהיה אשר השופט ואל הלויםהכהנים
 יבחר אשר ההוא המקום מן לך יגידו אשר הדבר פי על ועשית המשפט~דבר
 המשפט ועל יורוך אשר התורה פי על יורוך~ אשר ככל לעשות ושמרתה~
 יעשה אשר והאיש ושמאל~ ימין הדבר מן תסור לא תעשה לך יאמרואשר
 השופט אל או אלקיך ה~ את שם לשרת העמד הכהן אל שמע לבלתיבזדון
 דיינים להעמיד נצטוינו הנה מישראל~ הרע ובערת ההוא ~אישומת



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 דוקא~ הקדושה תורתינו ע~פ צדק משפט העם את לשפוט עת בכלשופטים
 שהיא והמצות התורה בדיני וכ~ש ההם~ בימים יהיה אשר השופטוע~פ

 ומשפטיה~ התורה חוקי ע~פ להתנהג אנחנו חייבים הדתמיסודי

~~~ ~~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~  

~~~~ 
 נוגע שאינו ממונות בדיני שאפי~ הקב~ה מפי ציוו בפירוש לנו בא
 דנים והמדינות העמים שופטי שגם ומשפטים בדינים וגם כלללדת

 המדינה של משפט לבית לבא רק ואפי~ לדיניהם~ לבא לנו אסורכדיננו
 הצדדין ששני במקום ואפילו התורה~ ע~פ כדיננו לנו שידון מהשופטולבקש

 ישראל לב~ד דוקא לבא חייבים אלא כן~ לעשות לנו אסור אפ~המסכימים
 וע~ז ~ דיננו לפי ולדון ישראל של לב~ד דוקא לבא התורה מדיני דיןוהוא
 כ~א ~שמותכתיב

 א~
 ואלה

 המשפטי~
 ב~ד לפני כלומר לפגיהם תשים אשר

 דנין שהם א~ בדין ידעת ואפי~ פ~ח גיטין ובגמ~ עו~כ~ לפני ולא ישראלשל
 ארמיים לפני ישראל דיני שהמביא שלהם בערכאות תביאהו אל ישראלכדיני
 חקיו ליעקב דבריו מגיד וכתיב האלילים~ שם ומיקר השם אתמחלל

 דמשפטי כלומר ידעום~ בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא לישראלומשפטיו
 אף מסיני הראשונים מה המשפטים ואלה וכמ~ש מסיני נאמרו כולםישראל
 הגוים חוקי אבל מסיני לנו ניתן הכל שלנו מוסר דברי ואפי~ מסיניאלו

 הםוהמדינות
 חוקקי~

 ישראל עם על הקפידה והתורה דעתם לפי לעצמם
 אדם~ בני שחקקו מה ולא אמת ה~ למשפטי רקלשמוע

~~ ~  
~~ 

~~~ ~ ~  ~~~ ~~ ~ ~  
 ~~~~ ~~~י

~~~  
 והם המדינה של ומשפטים דינים לבחי ללכת מישראל לאדם

 סי~ בח~מ הובא להלכה ונפסק עכו~ם~ של ערכאותהנקראים
 אפילו שלהם ובערכאות כוכבים עובדי דייני בפני לדון אסור וז~ל ס~אכ~ו
 אסור~ בפניהם לדון דינים בעלי ב~ נתרצו ואפילו ישראל~ בדיני שדניםבדין
 בתורת י~ והרים וגדף חרף וכאילו רשע זה הרי בפניהם לידון הבאוכל
 יד שיסלק עד ולהח~ימו לנדותו דין ביח ביד ויש הג~ה ע~ה רבינומשה
 שורש ~מהרי~ק חבירו מעלהעו~כ

 קנ~ד~
 ביד המחזיק מחרימין היו וכן

 סי~ ~ריב~ש עו~כ לפניההולך
 ק~ב~

 שכופהו רק עו~כ לפני דן אינו ואפילו
 הגוזל פ~ ~מרדכי העמוד על למתחו ראוי ישראל לדין עמו שיעמוד עו~כע~י

קמא~
 המותר בדבר דאפילו בהג~ה ד~ סי~ הרמ~א והביאו כתב ובת~ה
 ע~ש~ עו~כ יד על לעשותו אסור מ~מ לנפשיה דינאלמיעבד



~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~  

~  

~  

~  

~  

~  

~ ~  

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~

 הקדושה בתורתינו ספיקות ובלי גמור בבירור מ~ואר
 הדי~

 מפורש
 מה אבל דינא דמלכותא ודינא המלך פי את לקיים שנצ~ווינוהגם

 ישראל ~~נהגי ל~תשנ~גע
 ודר~

 תבונה ואין עצה אין שלהם החיים
 נג~

 ה~
 שבכתב ~תורה להם~ הכתובה התורה ודיני ישראל~ דייני ע~פ דוקאהכל

 הקאנס~י~אשאן וכותבי מיסדי כוונו דלזה ונראה מסיני~ משה מפיובע~פ
 של מדיניות לעניני שנוגע מה שכל והדת המדיניות בין פירודבאמעריקא
 תורתיגו של ודת לדין שגוגע ~ה וכל דיגא ד~לכותא די~א קיי~לה~~ינה
 ושומרי לראשי זה את הניחו אלא כלל בזה להתערב להמדינה איןהק~ושה
 ה~ תורת משה תורת לנו יש כי בדיניהם להתחשב ישראל לב~ד אין ~לכןה~ת

 שה~א~ כל זוז אפילו נזוז לא ומינהתמימה

~~~~ ~  ~ ~  ~  ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 
 ~ן

~  ~~ ~ ~  

~~~  פשו~ 
 שהחוק מעתה

 לכו~
 מישראל אדם

 ג~ לית~
 אינו לאשתו

 ג~ שהרי חדאמועיל~
 דתינו ומעניני התורה ממצות מצוה הוא

 דמלכותא לדינא לשמוע חייבים היינו אפילו אשר התורה מעקריוחלק
 נגד שהוא מה אותנו לכוף יכולה ~מלכות ואין לשמוע לנו אין זהבכגון
 כלום אינו וכפייתםהחורה

 והג~
 אינו

 ג~
 שליתן והשנית לכ~ע~ ופסול

 וכמו להמלכות נוגע ואינו המדינה מחוקי אינו וישראל משה כדתפ~ורין ג~
 אינם קידושין ובסידור כשריס קדושה בעידי תורה דיני ע~פ אשהשקידושי
 אצל מקדשין לא הרי לייסע~ס שלוקחין ומה המדינהמחוקי

 השופ~
 כדרך

 והולכין הלייסענס לוקח~ם אלאהגוים
 ועושי~

 וישראל משה כדת קידושין
 הויה מקיש והיתה ויצאה לקיים יש הכ~נ בזה מתערבין המדינה חוקיואין

 אך אלא ה~דינה~ ו~שפטי חוקי בזה להתערב בלי וישראל ~שה כדתליצי~ה
 נוגע הי~ וזה לא~ וכלל כלל ערכאות להתערב בלי וישראל משה כדתורק

 הערכאו~~ נגד מה~ת אחרת התנגדות הי~ לאאפי~

~~ ~ ~  ~~~ ~~~ 

~~~  
 נותן מסתמא הרבה גרע דידן נידון

 בגמ~ דהנה ערכאות ע~י ג~
 ע~ב פ~חגי~ין

 ג~
 ~פרש~י פסול ובעו~כ כשר בישראל מעושה

מעושה
 בחזקה~

 אמר
 ר~~

 שמואל אמר
 ג~

 כשר תורה כדין בישראל המעושה
 ובעו~כ ופוסל פסול כדיןשלא

 כדי~
 ריח אפי~ כדין שלא ופוסל פסול

 אנסוהו ס~ח קל~ד סי~ א~ע ובשו~ע גירושין מה~ פ~ב והרמב~ם בו~אין הג~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~ם לגרשעכו~ם
 הדי~ מ~ לגרש~ חיי~ הו~

 פוםל ו~עפ~כ פםול~
 ולא בו אין הגט ריח אפי~ הדין מן לגרשה חייב היה לא ואםהכהונה~ מ~

 זה אמרינן לא הגט נתי~ת על מע~ח קיבל ואפי~ הג~ה ה~הונה~ מןנפסלה
 המצות שומר יהודי ערכאוח של השופט הי~ דאפי~ מזו וגדולה ע~כ~נתרצה
 ע~י היתה דהכפי~ פסול הגט לגרש~ היהודי את הזה החוק עם כופהוהי~

 ישראל~ ב~ד ע~י ולא ערכאותחוק

~~~~~~~ ~  ~ ~~~ ~  ~  ~  ~~ 
~  ~ ~  

~~~~~ 
 אל~ים ב~ סי~ ~ח~ה הרדב~ז

 צ~ה~
 היו לא אם דא~ילו כתב

 לעשותו שיש בדבר בלבד איום הי~ רק העו~כ אותומכין
 כללא וז~ל הרדב~ז וסיים גט ליתן לישראל שאנס שופט שם והי~ אונסנקרא

 הוי פעמים כמה אני רוצה שיאמר אע~פ שם השופט שאנשי זמן ~לדמילתא
 תרצה אם שאלוהו האונס ונסתלק השופט אנשי שהלכו אחר ואם מעושהגט

 כי הגט המסדר החכם בצואר תלוי והקולר כשר~ הגט אני רוצה ואמרלגרש
 זה בגט מה~ת לבי ועדיין לעצמו~ ויחוש לא או האונס נסתלק אם יודעהוא
 הוא אם הדיין כששאלוהו השופט אנשי שהיו בעת בתחילה דעתו שגילהכיון
נותן

 הג~
 ~ו בר~וני והשיב לרצונו

 של~
 בר~וני

 ~י~
 לך

 מודע~
 מזו גדולה

 שמתחלה כיון בנ~ד הלכך וכו~ מודעתו בו שתלה האונס נתברר שלאואפי~
 משם שהלכו אע~פ ברצוני שלא או ברצוני שאמר דעתו וגילה אונסהיה
 הגט מסדר אצל שיברר לא אם לחוש יש מרצוני~ אח~כ ואמר השופטאנשי
 מרצוני מתחילה אמר שאפי~ כלל אנסוהו ולא עליו איימו לא השופטשאנשי
 הם הרדב~ז ודברי עכ~ל~ כשר הגט אונס צד מחמת שלא מרצוני שלאאו

 הנ~ל~ א~ע בש~ע ~פת~ש הובאוהלכה

~~~~  
 בית כל אשר ישראל של רבן הגדול רבינו לה חש כמה יראה
 השופט עליו איימו שפעם שכיון ז~ל הרדב~ז עליו נשעןישראל

 לאונס חש שאינו גמור בבירור ויתברר יתיישב שלא עד שובומשרחיו
 הרב בצ~אר תלוי והקולר פסול הגט האונס בשביל נותן ואינוהשופטים
 ישראל בני ולאנוס לכוף כדי כאלו חוקים לסדר וכ~ש כ~ש וא~כהמסדר
 שהוא המדינה מחוקי והוא כזה חק שחקו ובפרט ובחזקה בע~כ גיטיןליתן
 תורתינו ע~פ אסור והוא כזה לחק לשמוע שאין הקדושה תורתינונגד

הקדושה~



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~  

 י~ דף ~גיטין שבמשנה
 הנ~ל~

 העולים השטרות כל וז~ל כתבו
 עבדים ושחרורי נשים מגיטי חוץ כשירים עו~כ שלבערכאות

 שנעשה גט סי~ט ק~ל סי~ א~ע ש~ע ועיין ע~ש~ נשים מכגיטי חוץואב~א
 ישראל מסירה בעידי ונמסר ישראל כתבו ואפילו וכו~ עו~כ שלבערכאות
 חז~ל הדגישו עכ~פפסול~

 די~
 ישראל של בב~ד ורק שאך נשים בגיטי מיוחד
 ישראל~ובדיני

~~~~~~ ~  ~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ן

~
 גורמים שבעליהם מהעגון סובלות שהנשים השופט מע~כ שטען
 אפי~ הנה התורה~ ע~פ פיטורין גט להם נותנין שאין במהלהם

 לב~ד שניהם ילכו או ותלך בישראל דין יש כזה לדבר אבל אתו שהאמתנניח
 וישראל~ משה כדת חיים להיותם קידושין בשעת עליהם שקבלו ישראלשל
 שנוגע במה להתערב עכו~ם ומשפטי לדיני אין דת של ענין שזהוכיון
 או הדת שומר היא או שהוא מחמת שצועקים המדומה וה~ער דתלעניני
 חוקי מנגד שהוא מעשה עושה שאינו זמן כל הדת~ שומר שאינומחמת

 להתערב~ משפט להבית אין התשובה בראש שהסברנוהמדינה

~~~ ~  
 שומר שהוא בעלה על ותתלונן השופט אל האשה שתבא נניח
 מצטערת והיא הים חוף על בשבת אותה ליקח רוצה ~אינושבת

 עד שהחום בפרט הקיץ בימי הילדים עם מזה הרבה וסובלת מאדמזה
 הים חוף על הילדים עם להוציאה רוצה אינו האכזר הבעל וזה מוסבלבלתי
 הים חוף אל מלכת אותה ומונע כן לעשות שאסור ואומר הדת שומרשהוא
 את לסבול יכולה ולא ויו~ט שבח בכל ממש וזה ממשפחתו הצערולהסיר
 טהרת לשמור שמכריחה בעלה על השופט לפני שתתלונן או הזה~הצער

 ויכוף השופט יבא וכי הדח~ עניני שאר או עמה ידור לא ואחרתהמשפחה
 הים חוף על בשבת ולהביאה הענוגה אשתו את לצער שלא הבעל אתבאונס
 נשאת אם השופט יאמר מה אלא לא ודאי תצטער שלא כדי שלו המכוניתעם
 למקום או היהודי הדח לראשי לך תלכי תרצי לא ואם כמוהו תהי~לדתי

 דת~ בעניני שנוגע מה להתערב בידי אין כי תסבול ולאשתרצה



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 רוצה שאינו בעלה על בקובלנא האשה תבא אס דידן בנידון
 מה ומצטערת מאד לה מפריע וזה תורה כדין כשר בגטלגרשה

 חוקי ע~פ המשפט מבית דיווארס לה ליתן יש בידו כי להגיד להשו~טלו
 משפט לבתי שנוגט מה זה לאחר לינשא מותרת המדינה חוקי וע~פהמדינה
 לדת וחוששת דתיה שאת זה בגט להנשא תרצי לא את ואם המדינהוערכאות
 ואין בידי אין זה בישראל כשר גט לך ליתן בעלך את שאכריח ותרצהישראל
 אני וזה וכרצונך~ כרצונם לך יסדרו והם שלך הדת לראשי לכו אלאברשותי
 המדינה חוקי נגד זה היה ג~כ ערכאות ע~י כשר הגט הי~ שאפילוכוחב
 התורה חוקי שע~פ וכ~ש רעליגיאן~ ענד סטעיט אוו סעפערשאן כאןשיש

 התורה~ ע~פ שויות שום לו ואין פסול הוא כזהגט

~~ ~  ~  
 ~ו

 ~י~ ~~ו~ ~~

~~~  בתורתינו מפורש הדבר הנה שויות לו אין כזה שגט שכתבתי 
 זכיתי וב~ה בישראל הוראה מורה בתור בזה כותב והנניהקדושה

 אלפיס מחמשת יותר כבר וכתבתי הוראות מורה שנה כחמישיםלהיות
 באחד גם ~ואגב פסוקה~ כהלכה העולם בכל נתקבלו אשר ותשו~ותשאלות
 שלנו בהלכה השתמש אפילס אף קארט אמעריקא מדינת של משפטמבתי
 הפסק לפי דין פסק והוציאו הלכוח משנה בשו~תשמצאו

 שלנו~
 יבואו ואם

 דבריס משני אחד אני אומר כזה גט יועיל שכן אחרת למע~כ שיאמרואחרים

א~
 ההלכה יודעים לא שהם או

 ב~
 רוצין בכיון או

 לסל~
 שהולכיס הדברים

 ויכוליס התורה בהלכות בקיאים שאינן לשופטים ומכזבים הזמןאחר
 תהא לא התורה וזאת משה תורת הוא הקדושה תורתינו אבללהשלותם~
 כתבחי זה וכל ית~ש~ הבורא מאת אחרת תורה תהא ולא לעולםמחולפת
 על בזה וכיוצא עגון בטענת באים שהנשים מה הכל אמת הי~אפילו
 עד ולפעמים ובנות בנים עמהם וילדו אהובים היו הנה עד אשרבעליהם

 ל~זר~ מרחמן נתהפך ועכשיו ילדים עשרה חמש אולעשר

~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~י~~~~~  

~~~~~ 
 אשמות בהני נמרץ בקיצור ואכתוב כך הדבר לעולם לא כי תדעו

 מהאשה לסחוט רוציס לפעמים לעיל שהבאתי רוב ע~פשמאשמים



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 אכזריות מחמת סתם ולפעמים הילדים~ מהאשה ליקח רוצים ולפעמיםכסף~
 להו איכפת ולא פלשתים~ עם נפשי תמות בעצמם מקיימים באשתוולנקום
 מזה~ ג~כ שסובלים להילדים פעמים והרבה להאשה צער שגורמיםבמה

~~~  
 בעולם אכזר אדם לפעמים יש ודאי מהאשה כסף סחיטת בענין
 ואם אכזרית אשה גם ויש כלל דרובא ורובא רוב ע~פ זה איןאבל

 מעיניה יתעלם ירצה שאם הזה החק לה יועיל לא אז אכזר להיות רוצההוא
 ובלי אב בלי הבנים עם חיה אלמנה האשה ותשאר אחרח למדינה לווילך
 עינינו כאשר זה במקום יזיק ואדרבה יועיל לא בעלה את לכוף והחוקכסף
 או בעלה את שעזבה לאחר שהאשה הוא רוב ע~פ ~ני ומצד כבר~ראו

 השופטים ע~י כסף מהבעל ומסחטת לערכאות הולכת מביתו אותושגירשה
 ע~פ לה מגיע שלא מה אלאמאני מיני כל להשנותנים

 די~
 הקדושה תורתינו

 ולא תורה ע~פ לה מגיע שאין ממון ממנו שלוקחת מבעלה~ גמור גזלוהוא

ע~~
 כל הגזל מן ואוכלת פשעה על פשע מוספת והיא האנושי ושכל יושר

 בשעת שהלכה כמו ר~נים של לב~ד הולכת לא ולמה חייה~ ימי או חייוימי
נישואין~

 בעגי~ ~~~~
 וכמעט רוב ע~פ והשופטים משפט שהבית כידוע הבגים

 במשפחה חלק לו אין הבעל כאלו להאשה הילדים מוסריםלעולם
 טענות הרבה אחר מה לזמן ביקור זכות איזה לו שנותנים הגם רוב וע~פזו~

 ~וויזיטעשאן הילדים את לראות טובה לו עושיןומערכות
 רייטס~

 זה גם
 לא שזה סייקאלאזיסט מדר~ פתק איזה מביאה האשה שבועות כמהלאחר
 זה~ את גם ממנו ולוקחים משפט להבית זה עם והולכת להילדיםטוב

 להחזיקם בכדי לו שיש מה כל והילדים האשה עבור לשלם חייבוהבעל
 שהוא למקום הולכים אז בכל עומד אינו ואםולפרנסם~

 עוב~
 ולוקחים

 והבעל אחרים אנשים עם ומשחקת יושבת והיא הקארט בצוו שלוהשכירות
 כסף ומביא עובדהחמור

 עבו~
 ה~הו~ה~ הנשמה

~~ ~  ~ ~ ~  ~  
~ ~ ~  

~~~  
 שלא הערכ~ות ע~י לקבל ויכלה שרצתה מה הכל את שקבלה
 אצלה נתעורר שוב התורה ע~פ מרשעת ונעשתה תורהע~פ



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

 דתיה היא הרי אבל התאוה החלק או לאחר לישא רוצה והרי הקדושההחלק
 להנשא שא~א עגונה על דמעות ומורדת והולכת הזה~ מהאכזר גט להואין
 אתך אלך אני לבעלה שתאמר במקום עושה היא מה אז השני~ אהובהעם
 של ~ארגון שחצניות נשים שולחת היא לבד~צ חזמינהו ירצה לא ואםלב~ד

 מלך בח כ~ודה כל ואיהשחצניוח
 ~נימה~

 במלבושי
 שח~

 אח להרס ובוז
 בעיני ולבזותו האכזר הבעל נגד דעמאנסטראציעס לעשות ביתו לפניבעלה
 עם נפשי תמוח של למצב לפעמים מביאים ואח~כ בזה וכיוצאהשכנים

 ולנקמה~פלשתיס

~ ~~~~ ~~~~ג~ ~ ~  ~ ~ ~  

~~~~~ 
 בו ובגדה בעלה את שעזבה זו והכשרה הצנועה שהאשה נראה
 לו יש הבעל וגם צער~ לו ויש אדם בן הוא הבעל שגם חשבהלא

 לאב צריכים שהילדים חשבה ולא נאמר~ עליו בנים על אב וכרחםילדים
 הכי הדבר הרחמן~ ~אביהם לבם חמדת מהם ולוקחת אותם מצערתוהיא
 ~האב~~ והוא בעולם~ ממון בשום אליו ולהגיע לקנותו שא~א בעולםיקר
 ואם~ אב כמו בעולם ונצרך חיוני ודבר בעולם יותר חשוב דבר לבניםשאין
 ימי כל חיים ליתומים הילדים את שעושה דעתה על העלתה ולא חשבהולא

 את תצער המדומה רוב ע~פ טובתה שזה שמתארת טובתה בשבילחייהם
 שאין אותם לענות שלא היתומים על התורה הזהירה פעמים כמההילדים

 אב~להם

~
 צועקת היא עושה שהבעל שחושבח חלק על הילדים צער ועל חסה צערה

 ולא חסה אינה ועושה גורמת שהיא והיתמות הצער חלק ועלומקפדת
 האב מהם ליקח הכל עושה פעמים הרבה ואדרבה ולשמוע לראותרוצה

 כדי עליו ומלשנת האב על שנאה אותם ומלמדת מעליו ומדיחםומסיתם
 חייב להבא וגם עכשיו עד אותם וגדל אותם שהוליד הזה באביו בושימאסו
 לחנכם וכ~ש זכות לו אין לזה לראותם לא אבל השופט~ פקודת ע~פלהחזיקם

ולגדל~
 בכל ולשלוח בעבורם~ לשלם וחוב זכות לו יש רק האב מחיובי שזה

 חשוב טשעק המחאהשבוע
 לפרנס~

 ~אביהם~ שבגדה אמם עם ולהלבישם

~
 ואם~ אב~ משפחה~ לו יש הבעל גם שהרי ולדעת לחשוב לה היה אולי

 הדרך זה שאין תחשוב אולי לכולם מצערת זו ואשה ואחיות~ואחים~
 אחרים צער ועל לעצמה שעשחה חושבת היא צערה על זה~ כל על לחשובויש
 ולא החורה שומרי לב~ד חלך אז בעיה יש באמח ואם לה~ איכפחלא



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 דתי לרב הלכה אלא השופט אצל להנשא רצתה לא כשנשאה שהרילערכאות
 שסידר להרב ולא העממי משפט להבית והולכת דעתה שנתה עכשיוולמה

 הקידושין~ אתלה

~~~  ~~~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~  

~~~~ 
 כי עיני ראו הגבר שאני מה לבי שעל מה ולהגיד להדגיש עלי

 מוטרד שהנני בעזה~י שנים יובל לי זה ידברו וימיםהנםיון
 מהשופטיס רובס או הרבה ש~ס לי ונתברר וראיתי כאלו בעניניםועוםק
 ומרחמין הנשיס פני על קראקאדיל של הדמע~ת לרא~ת עצמןהרגילו
 הקדושה בתורתינו ח~ו שרואים הגדולה העולה על מתקנאים ובפרטעליהם~
 השישי באלף חיים כלם והם בע~כ בעלה את מלגרש האשה אתשקפחה
בשעה

 שהנשי~
 המתקדמות והנשים מהאנשים שלהם השויון יותר וקצת שוים

 המשפחות ובהירוס במסירות בקיאיס שהס עו~ד מביאיס הזמןאחרי
 לי כידוע הבעל את ולכוף להשפיע כדי כלל אשמים בלתי אנשיםומהרסים
 ~סאפינאס משפט מבית הזמנות שלח שהעו~ד פעמיםמכמה

 בלע~ז~
 להב~ד

 לו ידידיס שהס רק הנדוניס ~ס שייכות להס שאין אחריס~לרבניס
 ולרוב עס~ אר~ ואי~ שלהם משפט לבתי ולמוסרם אחרים אנשים לצערבו וכיוצ~

 הבעל את להרוס כדי רק דבר לא על אנשים הרבה על מאיימיםפעמים
 הענוגה על לרחם בכדי הרחמנות על והכל רע שם לו ולעשות שלווהידידים
 הצדקניות העגונות של והדרכים הטעראר על נאמר מה הזאתהעגונה
 כיון והשופטים להם~ ויושר צדק ומבקשים התורה ואת השם אתשמחללות
 לפי הענינים פוסקים התורה שומרי בין בפרט הענינים מצב יודעיםשלא

 האמת~ לפי ולאהדמעות

 ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~~~~
~~~~  הנשים כל ולאו אחד ניגון הם הניגונים כל לאו כי להאמר נתן 

 רובא ו~דרבה אכזרים הם האנשים כל ולאו שחצניות ח~והם
 להם אשר וכל ונשותיהם ובני~ם הם קודש זרע ישראל בני מעםדרובא
 דופן יוצא איזה יש ואם ורעות שלום ואחוה באהבה נחת חיי וחייםקדושים
 ארה~ב למדינת ח~ו השני מצד אבל אדם בן כל על לדאוג שעלינוהגם

 שאין כמו הדת בעניני מחוץ לעמוד ועליהם הדת בעניני להתערבושופטיה
 בעניניהם~ מתערביםהרבנים



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 בכל סטאטיסטיקא ולהביא סקר לעשות מציע הנני האמת
 הקדושה התורה שומרי ישראל מבני אחוז כמה ולראוחהעולם

 שבעונ~ה ישראל בני מאחינו וגם האומות משאר וכמה בכלל~מתגרשים
אינם

 שומרי שאינם מהאנשים וכמה מתגרשים~ מהם כמה התורה~ שומרי~
 את ע~זביםהתורה

 נשותיה~
 ח~ו גם ולפעמים הפקר על בניהם עם לחלוטין

 אין ~ועליהם בו וכיוצא אותסממתים
 דואגים~

 אצל נתרחש מזה וכמה
 אחד אחוז אפילו שאין גדולה הפתאה להם ויהיה התורה שומרייהודים

 כמה סקר יעשו וכן החדש~ הרוח אחר שהולכים אותם נגדמהמתגרשים
 הראשונה אשתו עם חייהם ימי כל חיים התורה שומרי ביןמהמשפחות

 הנאהביס אהבת אשר אשה עם חיים ראה ע~ה המלך שלמהכמ~ש
 ובמותם בחייהםוהנעימים

 ל~
 רוח ~חר ההולכים מה~גשים וכמה נפרדו

 וכמה הראשונה אשתו עם חייהם ימי כל חיים התורה שומרי ואינםהזמן
 מהחלוניס יוצאים וכמה התורה משומרי רעה לתרבוח ח~ו יוצאיםמהבנים
 הס התורה ושחיי הפסולים ולמי החותמת למי ויראו התורה~ אתשמחללים
 המשפחה חיי על האמתיםהרחמים

 והבני~
 הוא החילוני וחיי כלל בדרך

 כולה~ המשפחה ונגד והבנים האשה נגדהאכזריות

~ ~~ ~ ~  ~~~ ~ ~  ~~ ~  ~  ~  ~~ 

~~~ ~  
 ששמעו אחר הזה בחוק שמחזיקים שהאנשים לידיעתי הביאו כי

 נגד ישראל ארץ גאוני של פסק~ד ראו וגם כך כל חמורשהדבר

 אלא בחוק חסרון ענין זה שאין ואמרו החוק על להגן בפשרה יצאוהחוק~
 בנ~א מחות את לבלבל ושקר ופחוי הבל של בדברים בו וכיוצא העו~דבהבנת

 הדעת~קטני

~~~~~ 
 משפט בבית הערכאות שופטי לפניכם להדגיש פה חוזר הנני
 ובאוחו אישות בעניני שמטפלים המדינה שופטי ולכלהעליון

 תורתינו נגד הוא החוק ~שכל הכשרות ישראל נשי להזהיר גםשעה
 מלבד פרטים~ ופר~י פרטים לברר אחרת בחשובה בזה והארכחיהקדושה~
 לפירוד עומדת שהוא אמעריקא של הקאנסטיטוציא נגד הואשהחוק
 שתתגרש או כבר שנתגרשה אשה וכל והרעליגאן הסטעיט ביןולהבדיל



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 או הזה החוק ע~י ערכאות של משפט מהבית כפיה ע~י והלאהמהיום
 ע~פ שלא ושופטיה המדי~ה ערכאות ע~י כפיה של אופן בכל או בזהכיוצא
 הרי ממ~ו ותילד אחר לאיש ותנשא האשה ותלך הקדושה ותורתי~ו חשובב~ד
 לבא ושא~ור ממזר שהוא ברבים עליו ~כרוז הוא מי נדע ואם ממזרהולד
 לש~י וגם הראשון לבעלה ואסורה זו~ה היא והאשה עולם עד ישראלבקהל
 הולד הראשון לבעלה חזרה ואם ומזה מזה ותצא כשר גט בלי לו נשאתשהרי
 יבמות בגמ~ כ~ז כמבואר דאורייתא ממזר הש~י ומבעלה מדרב~ןממזר

 ישראל ארץ לרב~י גם זה את ו~ודיע א~ע~ ובטש~ע בעלה שהלךבהאשה
 עם קידושין סדור או כזה גט שיסדר רב או והב~ד הראשיים לרבניםובפרט
 דכל ובחיי ובחיי~ו בחייהם ובעזה~י וארור ושמתא גודא עליו נטיל כזהגט
 אשר זה שהוא~ פרצה כל בפרץ ו~עמוד הפקר~ התורה תהיה לא ישראלבית

 עכשיו~ להעיררציתי

~ ~
 לדעת צריך וגזל~ מסירה איםור על להזהיר בכדי צריך א~י

 השופטים ע~י ממ~ו ולהוציא ממו~ות בדי~י הבעל על ק~סדלהטיל
 שואל שהחוק כפי בו וכיוצא גט ליתן שמסרבמטעם

 כס~
 זה

 ג~~~ ג~~ ~~
~~~  לה מגיע אין התורה ע~פ שהרי 

 הכס~
 בכחו אין והשופט

 בפי~ אומר עכו~ם חוק אם ואפי~ אופן~ בשום ישראל איש על ק~~ותלהטיל
 ביד גמור גזל הבעל ש~ותן המעות הו~ל פטור התורה דע~פ כיון כסף~כמה

 יד אל ממו~ו ואת בעלה שמסרה מוםר דין לה יש האשה והריהאשה~
 ואם ממנו~ ולקחההשופט

 תעש~
 וצריכה הממון כל להחזיר חייבת תשובה

 בזמה~ז אפי~ עליה ש~הרגין עבירה שהוא ר~ל מסירה עון עלתשובה
 עצמו יציל ליתן~ ולא עצמו להציל הבעל ביד יש ואם חו~מ~ בשו~עכמבואר

 מגיעים~ הדברים היכן עד וראהוממונו~

~~~~
 ישראל כלל לחיי ממש ש~וגע דבר שהוא כיון מ~מ הדברים קצת
 בבקשת שנית~ וה~~י ויחו~ם~ וכשרותם הקדושה התורהע~פ

 ה~~י אי~ה שאלות איזה עוד ~פשכם את יש ואם האריכות על~ליחתכם
 עת~ בכל לכם לע~ותמוכן

~~~
 והוקרה~ הכבוד

~ ~
 ~ן

 או~גוואראבד~ק

בעמח~~
 הלכות מש~ה
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 ליו~
 יצו~א בנ~י התשמ~ט וארא פ~ המאורות בו שנתלו

~
 אברה~ אל~י הגאון הרב ידידי

 בספריו המאיר בעזרו
 היקרי~

 כו~
 בנ~י גאב~ד כו~ מוה~רכש~ת

בידידות~

~~~~
 מאה היתר

 רבני~
 לב~ד שהלכה המורדת לאשה

 ע~
 וכיון בעלה

 בערכאות והלכה דעתה את שינתה רצונה כפי תצליח שלאשראתה
 וג~ בעלה~ אתומסרה

 והצליחה לערכאות הזמינה בדבר שדנו הב~ד את
 שלא הבעל את השופט והכריח ממשלתי שופט לפני והב~ד בעלה אתלהביא
 כספיות התחייביות וכמה כמה על תורה וכדיןכדת

 וג~
 נתן

 לר~ות רשות לבעל ונתנו השופ~~ צוו ע~פ מביתו הבעל והוציאולרשותה הילדי~

 פעמיי~הילדי~
 בשבוע

 וא~
 לא

 ישל~
 ממנו יקחו ההתחייבות כל את

 ברירה ובלית לגמרי~ זהרשוח ג~
 שיל~

 השופט~ לו שציוה כפי שבוע בכל הבעל
 ע~ז בכלל ~הוא ערכאות לאיסור האשה חששה ולא התורה נגד הכלועשתה
 ולגזול הבית וליקח תורה כדין שלא ממון לה פסק שהשופט גזל לאיסורולא

הילדי~
 התורה עליו שכתב אב וכ~ש בני בעי עורבי ז~ל שאמרו מהאב

 עלאב כרח~
 צריכי~ ובני~ בני~

 ולקחה בניה על התאכזרה זו ואשה לאב
וגזלה מה~

 בחייה~
 את

 המרח~ אביה~
 עליה~~

~~~
 שני~ שתי שעברו לאחר

 הבית ידי על הצליחה זו ש~אשה מההצלחה
 מעשה כל ועשתה לבה חפצת כל את וק~להמשפט

 עו~
 הבעל נגד

 מביתו אותווהוציאה
 בערו~ והילדי~

 השופט בעזרת בזרוע והכל כל ובחוסר
 שני~ שתי לאחר עכשיובערכאות~

 באת
 אש~

 שכפרה לב~ד הנ~ל הצנועה

בה~
 והלכה

 במקומ~
 לה ליתן רוצה ואינו מעגנה שבעלה וצועקת לערכאות

 אבל פטורין גט ליתן מוכן שהוא טוען והבעל הבעל את הזמינו הב~דגט~
 ולהבא מכאן משפט בתי של דין הגזר ממנו שתבטל דיגי גזר רוע קרעבתנ~י
 ותלך עליה ושת~בל היו~~ עד תורה כדין שלא הימנו שגזלה מה לוותחזור
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 מפיהם יצא אשר וכל ההר אח הדין ויקוב יהיה כן ידונו וכאשר לב~דאחו
 והיא ויקיים לה יחן הב~ד שיאמרו מה כל לה שמגיע יפסקו ואםיעשה
 חווחר לא ולעולם בערכאוח שקבלה מה על ולוחר לבעל ברצונה ש~יןטוענח
 ויחן לעגנה שלא מחויב הבעל כך ורק הבעל אח הערכאוח שחייבו מהעל
 לערכאוח בעלה אח שמסרה מהמסירה חחזור ולא כלום ויחור בלי געלה

 גע לקבל רוצה שהאשה שכיון אחד ב~ד מפי לו שכחבו לי הראהומעכ~ח
 רבנים מאה היחר ע~י לינשא לבעל להחיר בעולם אופן שום אין~טורין
 ~י~ ח~ד ~אהע~ז משה אגרוח משו~ח לדבריהם ר~י~ והביאוולעגנה

 שמסכמח שכל כן האמח ואי עיגון מקרי זה אי חוו~ד לשמוע רוצהומעכ~ח ג~~
 הגע~ ומיד חיכף ליחן שלא היחר של אופן שום לו אין געליקח

~ ~ ~ ~
 חשובוח בכמה כחבחי וגם למעכ~ח אמרחי כבר דהנה ראשונה
 רוב פי ועל כמה שהנהיגו רבנים מאה בהיחר נוחה דעחישאין

 חרם שח~ו וחוששני פסולה למעבע נעשה שכמעע זו במדינהובפרע
 החקנוח כפי עושים שאין כיון להם והנעשים העושים על רובץדרגמה~ג
 מאה להיחר שצריך ז~ל האחרונים הצדיקים רבוחינו לנו שהניחווהחנאים
 רצ~ז סי~ וח~ע רל~א סי~ ~ח~ז הלכוח משנה שו~ח ספרי ועייןרבנים

 גם ולכן אלו דברים על ולחחום מלכחוב ידי אח מושך אני ולכן מזהבאריכוח ורצ~ע~
 כלליוח בדרך רק עכשיו מעכ~ח לפני שהוא הזה הפרע על אכחוב לאכאן

 מעגן~ וטענח לגרש לבעל וכפיה וערכאוח עגונה דיןבעצם

~ץ
~~ ~~ ~  ~ ~ ~  ~  

~
 וגם בס~ד אמרחי הקדושה בישיבחינו הכולל בני לפני השיעורים
 ערכאוח ע~י משלו בע~כ מבעלה לקחה דהאשה דהיכא מזה~חבחי

 הולכח ורק לב~ד ולשמוע ישראל ב~ד לפני לד~ח ללכח רוציח ואינה כדיןשלא
 בדיני הן בעלה משל ליחן לה שפסקו ובמה בהם עצמה ומחזקחלערכאוח
 רוצה והבעל בזה וכיוצא בזה חורה כדין שלא ומחזקח בהילדים והןממונוח
 חקן לא כה~ג לד~ח לבא ובסירובה במורדה עומדח והיא בב~ד עמהלדון

 מעגן הבעל מקרי לא וגם הלזו המרשעח אשחו על אחרח לישא שלארגמ~ה
 עד ולקונסה לעגנה מוחר אדרבהאלא

 שחסכי~
 מי ואדרבה לב~ד לבא

 גע דקיי~ל עכו~ם ידי על מעושה גע בכלל דהוי נראה לגע הבעל אחשכופה
 גי~ין עיין פ~ול~ ובעו~כ כשר בישראלמעושה

 ע~ב~ ~פ~~
 ~פ~ב ורמב~ם

 גי~יןמהל~
 ה~כ~

 קל~ד ~סי~ ובעוא~ע
 ס~ה~

 ובעו~כ שמואל אמר ר~נ ואמר



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ואפילו בו אין הגט ריח אפילו כדין ושלא ופוסל פסול כדיןאפילו
 הא כדמסיק משרשיא כרב קיי~ל דלא פסול בעו~כ מעושה גטמדאורייתא

 כתב הבה~ג הגדול ורבינו אלא~~ ד~ה תוס~ ~ועיין הוא ב~וחא משרשיאדרב
 לך אומר שישראל מה עשה לו ואומריס אותו חובטין דעו~כ דאמרודהא
 ידם על כשבא אבל הענין בזה כשר דאז לחוב~ו מצוים ישראל דדיינידכיון

 אלו הנגישות מחמת גט ליתן יוכרח אם נמי הכי וא~כ פסול הגטההכרח
 מזה~ נדבר עוד דברינו בסוף ובסמוך עכו~ם~ ע~י כמעושההו~ל

~~ ~~ ~~~ ~~~ 
 ~~ ~~ ~~ ~י

~~~
 גיטין

 ע~ב~ ~מ~~
 בזיבורת אשה כתובת אמרו מה מפני ר~ש אמר

 מוציאה אינו והאיש לרצונה ושלא לרצונה יוצאה אשה אחר דברוכו~
 תקינו איהו לה מפיק דכי היכי כי וכ~ת אחר דבר מאי ופריך לרצונהאלא
 כתובה רבנן ליה ליתקני נמי מיניה איהי נפקא כי מיניה כתובה רבנןלה
 לרצונו אלא מוציא אינו והאיש לרצונה ושלא לרצונה יוצאה אשה ת~שמינה
 וכיון גיטא לה יהיב ולא לה דמשהי אפשר ופרש~י בגיטא לה דמשהיאפשר
 נראה ולכאורה שם~ שי~ף מהר~ם ועיין ע~כ~ גירשה מדעתיה אשהידלא
 לה דמשהי אפשר דקאמר זה מה דאל~כ עגונא משום ליכא לה משהידאי

 שבע~כ במקום כתובה לו יתקנו ואכתי להוציאה חייב שהרי א~א האבגיטא
 והוא מערכאות אותו שכופין וכנידון בגיטא להשהותה לו וא~אמוציאה
 היכא אבל שפיר לגרשה מצוה דאיכא דהיכא ע~כ אלא לעגן שלאמוכרח
 גרש ומשלם לוקה תורה אמרה דלא לגרשה חייב אינו מיניה איהידנפקא

 אחר~ במקום בזה והארכתי בע~כ ממוןותן

~
 מאיס אמרה אבל ד~ה ע~ב ~ס~ג כתובות

 עליה~
 ר~ת הקשה כתבו

 ~מ~ט הנזקין בריש דהא להוציא אותו דכופיןאי~מ
 ע~ב~

 וכ~ת אמר
 מרצונו אלא מוציא אינו האיש ת~ש מינה כתובה ליה נתקנו איהי נפקאכי

 ומיהו מינה כתובה ליה נתקנו א~כ עליה במאיס כופין איואמאי
 י~

 לדחות
 אינו שהבעל לדבר רגלים דיש היכא אלא עלי מאיס למימר מציאדלא

 לתקן שייך דלא כין לאיש כתובה לתקן רצו לא נשים אותן ובשביל להמתקבל
 בפ~ק דאמרינן לידה צער לה דהויא חייא דר~ דביתהו ויהו~ית נשיםברוב

 ~י~בדקדושין
 ע~ב~

 זוטרא כי קדושין בה קיבל דאביה אם לי אמרה דאמרה
 ~סי~ ובטור דוחין יש שם רא~ש ועיין ע~ש וכו~ עלי מאיס לומר רצתהלא

קנ~ד~
 כופין עלי דמאיס ס~ל דהרמב~ם דאע~ג שכתב הרא~ש תשו~ הביא



~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 למה דרבוותא פלוגתא דאיכא וכיון כופין דאין כתבו ור~י ר~ת להוציאעליו
 להבא ועל כדין שלא מעושה גט ולעשות הגדולים הרים בין ראשינונכניס
 ~ועיין עכ~ל עשוי שעשוי מה הרמב~ם על סמכו לשעבר אם אבל אומראני

 ל~בר ר~לים ~איכא היכא ~וקא כת~ו והנה הט~ו~~ מה~א פ~טשעה~מ
 משנה לפי הארכתי וכבר לה מאמינין לא הכי בלאו אבל להמאמינים

האחרונ~
 מאיס בטענת לה נאמין היאך ~אחר נתנה עיניה שמא דחוששין

 לא כדבריה אם איכא איסורא שבאמת אני טמאה אמרה אפילו שהריעלי
 להמאמינן

 משו~
 דורות הראשונים כדורות דלאו

 האחרוני~
 בזתה ואפילו

 שלהי ר~ן ~עיין תשובה לעשות שכוונתה י~ל וגם שנטמאה ואמרהנפשה
 מה~א פ~ט ושעה~מנדרים

 הי~ב~
 הזה~ בדור וכ~ש מימינים לא ואפ~ה

~~~ ~~ ~  ~~~ ~~~~ ~  ~~ ~ ~  

~
 סוס~י ~אהע~ז הרמ~א רמז כבר

 קי~ז~
 דין מ~ב ~כלל הרא~ש לתשו~

א~~
 ומזלזלין פרוץ הדור ראה כי אך האיש מכח האשה כח עדיפא דלא

 שהאיש כמו האיש לכח האשה כח להשוות ותיקן גט בזריקת ישראלבבנות
 הגמ~ ובימי לרצונה אלא מתגרשת אינה האשה כך לרצונו אלא מוציאאינו
 היה בעלה באשה זה מום אירעאם

 מגרש~
 ועתה וכו~ כתובה לה ומתחייב

 כח יפה א~כ שכ~ו לה שיתחייב יתכן איך בע~כ לגרשה שאין ר~גשתיקן
 אהע~ז ת~ נוב~י ~עיין חוכך קצת בסוף כי ואף האיש מכח הרבההאשה
 סי~ ח~א ~אהע~ז ז~ל למרן ד~ח ובשו~ת ק~ד~~סי~

 נ~א~
 כנוב~י דלא החליט

 סי~ ~ח~ז מוהרש~ם ובשו~ת ברדב~ז וכ~ה ישרים תומת בשם גם כןוה~יא

קנ~ט~
 האשה כח להעדיף סברא שום שאין להלכה הסכימו דכולם כן הביא

 האיש~מכח

~~ ~  ~~ ~~ ~  ~~~ 

~~~~
 סי~ מ~ג ~כלל הרא~ש

 ח~~
 שתקנו שהגאונים אומר אני ועוד וז~ל

 השעה צורך לפי להם נראה שהיה ההוא הדור לפי תקנוה זותקנה
 הזה בדור ישראל בנות להפך הענין נראה והאידנא ישראל בנותבשביל
 לא באמרה בעלה מתחת עצמה את להפקיע האשה תוכל אם הןשחצניות
 עיניהם ויתנו בעלה תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת לא ליהבעינא
 על התימה ויותר הכפייה להרחיק טוב כן על בבעליהם וימרדובאחר

 מדעתי לו להבעל יכולה ואיני מאסתיהו אמרה אם שכתב ז~להרמב~ם



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 טעם נחינח ומה לה לשנוי שחבעל כשבויה שאינה שעחו לפי אוחוכופין
 כל חיוח אלמנוח וחוצרר לו חבעל לא איש אשח ולהחיר לגרש ~אישלכוף
 פ~ו על מצוה אינה הלאימיה

~~~ ~  ~  ~  ~~~ ~  
~~  ~  ~  ~ ~  ~~ ~  ~~~ ~ ~  ~~~ ~  
~~  ~~ ~~~ ~  ~  ~~ ~  ~~ ~ 

 מאיר ורבי~
 כל לאשה שיחנו דמחיבחא בדינא דן היה הממון בענין מורד~ בעסקיז~ל
 שהכניסה מה לה שיחזירו וקודם לגרשה~ כופה היה לא אבל ש~כניסהמה
 מצוההיה

~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~  ~~ ~ 
~ ~ ~~ 

 אפילו להחזיר מצוה היה לא בדבר ערמה שהיה נראה וכשהיה
 ה~ר בן אשר ושלום וכו~ עלי דמאיס דין כלל דן היה ולא לו שהכניסהמה

 זו~ חשובה על גם המציינים ציינו שלא וקצ~ע ע~כ~ זצו~ליחיאל

~ ~
 נשים אוחן קרא ז~ל הרא~ש רבינו שבדור נשים אם יראה הרואה
 חקנה חקנו בשבילם ולא עליהם צוה ולא הן שחצניוח הזהשבדור

 ושאר וחמיה בעלה אח מוסרח נפש שבשאט זו באשה נאמר מה ~בעללכוף
 כרצונה שלא הנפסדח דעחה לפי שפסקו הב~ד אח וגם בערכאוחאנשים
 עומדח ועדיין בזה וכיוצא הערכאוח בפני להופיע הזמנה צו להםשלחה
 מי לה מגיע אין ד~ח שע~פ ערכאוח ע~י שקבלה כסף בגזל ומחזקחבמרדה

 אשחו על אשה לישא שלא רגמ~ה חקן שכה~ג ויאמר הבעל אח שיכוףזה
 שמש~ רואי לכל שאינופשוט

~~  ~  ~~ ~~~ ~  ~~~~ 
~  

~~
 לאחרונים ראיחי שלא חדש דבר הרא~ש רבינו מדברי עוד דלמדנו
 אוחה השיא אדם שום אם להחרים צוו והרא~ש מאיר שרבינושהביאו

 על הסכימו וכן לו שהכניסה מה אפילו להחזיר מצוה היה לא ואז זועצה
 שחבקש לאשה זו עצה השיאה אדם שום אם חרם להטיל לדורוחלהבא
 שום אםלהחרים א~ ד~רים~ שני דהם נראה ולכאורה לו~ שהכניסה מה בעלה מידלהוציא

 אד~
 שהשיא האדם אוחו שיהי~ כלומר זו עצה אוחה השיא

 שהכניסה מה אפילו להחזיר מצוה היה לא בד~ר ערמה שהיה נראהכשהיה ב~ כדין~ שלא אחרים ממון להוציא שגרם והטעם מוחרס~ זו עצהאוחה
 אפשר ומיהו מעשיה הועילו לא שממילא כיון כלל חרם הטיל לא ואזלו~

 ערמה שהיה נראה היה ואם וכו~ להחרים מצוה שהיה הוא מילחאדחדא
 להטיל שיש ק~ו של בנו בן ק~ו אופן בכל ומיהו כלל~ להחזיר מצוה לאבדבר



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

חר~
 בע~פ אפי~ המשפט ובית לערכאות ללכת עצה השיאה שהוא מי אם
 מחרם יוחר מוחרם הוא הרי זה על בכחב רשוח לה שנוחן מי עלו~~ש
 ולהוציא לערכאוח ללכת אשה מכשיל הוא שהרי הנ~ל והרא~ש מאיררבינו
 כמו ענינים בכמה בערכאות ולמוסרו בעלה מאבי ולפעמים בעלה מידגזל

 והילדים הביח לשבור רוב פי ועל ומפורסם הדבר כידוע בו וכיוצאמסים
 שהולכוח נשים רוב ~י ידוע כי ובאמת לנפשו ואוי לו ואוי ועודועוד

 לעצמן כשהם והנשים לזה ומדיחים מסיתים להם שיש מפני הואלערכאוח
 לפומא לבי ולפעמים מסיתין להם יש אלא ל~רכאות הולכין היו לאמ~ולם
 ולא לאשה טובה עושים שהם שחושבים חשובים מאנשים דוקא גליאלא

 וצ~ע ולהאשה לנפשם רעה וגורמים ח~ו מנודים בכלל שהםיודעים
 שזה דעחם על עלחה היה לא שזה לפי האחרח תשובה הביאווהאחרונים
 של בערכאות לילך כשרה לאשה עצה ישיאו בהם כיוצא או שרבניםאפ~רי
 בכלל הרא~ש בתש~ דברים ועכ~פ אנשים ומשאר מבעלה ממון ולגזולעכו~ם

 בצהרים~ כשמש ברורים כאן ס~חמ~ג

 ~ן ~~~י~~
~  ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~י~ י~~ 

~
 הגדול לרבינו

 מר~
 סי~ ~אהע~ז הח~ס

 א~~
 שרכושה אחת יבמה ע~ד

 אודות הריב לבצע בב~ד עמו ותתדיין שחלך רוצה כ~ בן והיבםרב
 והיא ~עלה שהיה אחיוגכסי

 מסרב~
 יחלוץ א~כ אלא בחליצה רוצה ואינה

 עם שידך הב~ ועכשיו שיחלוץ עד אשה לישא לו שאסור חשבה כיבחנם
 לירד מוכרחת חהי~ ועי~ז שלו משודכת לישא לו מותר אם ושאל לוההגונה
 מ~מ כתב ובסופו הרבה האריך ז~ל ורבינו לה שיחלוץ כדי ישראל לדיןעמו
 בש~ע קיי~ל דהרי שלו משודכת לישא לו להתיר פשוט נ~ל שלפנינובנידון
 ~סי~יו~ד

 של~ד~
 ושלא בניו ימולו שלא עליו להחמיר לב~ד רשוח דיש

 ס~י ומחבר ס~ו ברמ~א הוא כן מביהכ~נ אשתו ולגרש עליו ולזמןלהתפלל
 מתש~ ~הוא מה~ת דבר לעקור מתנין ב~ד מילחא דלמיגדר סקי~טובש~ך

הרמב~ן~
 סמ~ג שם כמבואר זה מכלל עליו הטוען עס בב~ד לעמוד והמסרב

וא~~
 ב~ד ש~תרו אחר

 בהאש~
 שתעמוד

 עצמ~
 עם לדין

 הי~~
 תסרב והיא

 והרי דאפשר מה כל נע~ה לא למה עכ~פ אוחה לנדות בידינו שאיןאעפ~י
 כיון להטיב ראויה אינה והיא האשה לטובח אלא גזר לא גרשוםרבינו
 דבאשה אע~ג היבם עם לפשר שתיקנו הקהל בתקנוח ליכנס רוציחשאינה
 הכא אבל אחרח לישא לבעלה נתיר כן שמפני כן נאמר לא המסרבחדעלמא
 וכו~ בידה שלו את שיניח עד אותו לעגן שרוצה עצמו ענין באוחושזהו



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 מ~מ חליצה קודם נישואין להקדים שלא הוא גזירתו שבכלל שאמרנואעפ~י
 שום ולא קטטה כאן אין לקונסה כדי נישואין להקדים לו מתירין אנואם
 לו להתיר כראוי ההתראה אחר ב~ד ביד רשות שיש לפענ~ד פשוט א~כחשש

 היא שתתרצה שמיד וחרם ובשבועה ובטחות ערבות שיעמיד ~חרנישו~ין
 הוא מחויב הצדדים לשני המרוצה או שבעירם ב~ד לפני לדין לעמודאח~כ
 והוא כלום בלא האשה לפטור יראו אפילו יעשה מבד~ץ היוצא וככללעמוד
 וזה עיכוב שום בלי אח~ז מיד ויחלוץ הדין עליו יקבל אחיו מנכסי נקייצא

 ע~ש~ ע~כ ואדם אלקים בעיני וישר טוב לינראה

~
 את לעגן רוצה דהאשה דהיכא ופסק הח~ס מרן הגדול רבינו לן חידש
 לו מתירין ב~ד בפני לדון רוצאת ואינה בידה שלו את שיניח עדהבעל
 עמו ותדון לב~ד שתשמע לקונסה לו דמתירין דהיכא רשותה בלילינשא
 מעתה וא~כ וחדי האשה ותאכל הפקר להיות הבעל ניתן ולא דמישפיר
 בעניני לפשר ב~ד שתקנו אלא כלום ממנו לקחה שלא התם ומה לדידןנדון
 באותו מסרבת שהיא כיון מרן כתב עמו לד~ת ללכת רצחה שלא וכיוןחליצה
 בהולכת ק~ו של בנו בן וק~ו כ~ש אחרת לישא לבעל מתירין עצמוענין

 עומדת ועדיין לו שיש מה כל כדין שלא הבעל מן ומוציאהלערכאות
 שיש מה ממנו שלוקחת אותו לעגן שרוצה עצמו ענין ובאותו לזהבםירובה

 הערכאות השופט שעובד מה המשכורת על ואפילו לו אשר וכל והבניםלו
 תמשיך והיא בו מרדה אשר לאשתו מזה גדול חלק לשלם עליו חובהמטיל

 אחרי והלכה נעוריה בבעל שמאסה בעלה מגזילת ותאכל ותלךבמעשיה
 לה לשלם ומצווין ממנו לוקחין המשפט ובתי באחר לעצמה ובחרהעיניה
 יתנו לעולם בא שלא מה על ואפילו בשבתו שבת מידי או בחדשו חודשמידי
 לה יתנו ולא מורדת דין לה יש ישראל של שבב~ד שיודעת כיון והיא להצוום
 רוצה ואינו ישראל של בב~ד מסרבת היא לכן והבנים הנכסים לבהתאות
 משה כדת וקידושין לחופה הכנסתה בשעת עליה שקבלה מהלקיים

וישראל~

~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ו  ~~~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~  

~~~
 מקבלת ואינה בבעלה מאסה שבאמת אשה על הרא~ש ממ~ש הוא
 וכתב לגרשה בעלה את שנכוף שרוצה רק כלוםממנו

 הרמב~~
 שיכופו

 טעם נתינת ומה הרא~ש~ כתב וע~ז לה לשנוי לבעול יכולה אינה כילגרשה
 ימיה כל חיות אלמנות ותוצרר לו תבעל לא א~א ולהתיר לגרש האישלכוף



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ונתנה ליבה שרירות אחרי הולכת שהיא בשביל פ~ו~ על מצוה אינההלא
 שהוא האיש ונכוף תאותה נשלים נעוריה מבעל יותר בו וחפצה באחרעיניה
 שהיא דידן בנידון ק~ו כן~ לדון דיין לשום חלילה שיגרשנה נעוריו אשתאוהב
 מיני וכל ובמסירות התורה היפך שהם העכו~ם המשפט בחי בסיועבאה
 מבעלה גט ומבקשת באה האלו המעשים כל אחרי לבעלה שגורמתצער

 נלך אבל ברצוני שלא אפילו לגרשך ומזומן מוכן הנני משיב בתומווהבעל
 והיא והחיובים והרכוש הבנים התורה ע~פ בינינו יסדרו שהם ונראהלב~ד
 שהוציאה מה לב~ל אופן בשום תסכים שלא זאת ולא במרדה עומדתבשלה
 לשלם מכריחתו להבא על דגם אלא הערכאות ע~י ממנו היום עדכבר

 רגמ~ה תיקן לא ודאי כה~ג הערכאות של השופט שצוה מה כלולקיים
 כרצונו אחרת לישא לו להתיר הב~ד יכולים כה~ג ודאי בע~כ יוציאשהבעל
 אחרת לישא לבעלה שנתיר נאמר לא עצמו מסרבת דבשביל למ~דואפילו
 ותמשיך ממנו הכל שתגזול עד אותו שתעגן רגמ~ה תיקן לא כה~גאבל

 מאד וז~ב התורה ע~פ שלא הילדים ובהחזקת הגט לאחר גםבגזילחה
בס~ד~

~~~
 ~~ץ

~ ~  ~ ~  ~~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 

~ ~
 והיגון הצער מחמת גט יתן הבעל אם פשוט דלפענ~ד לדון יש מזו

ש~ורמי~
 גראה ה~רכאות ע~י לו

 דה~~
 גקרא

~~ 
 ועיין מעושה

 ~פ~גמרדכי
 דשבועות~

 אבותינו שקבלו והברית דהשבועה הר~י בשם שכתב
 ההר עליהם שכפה סיני דהר כההיא עלה רבה מודעה הו~ל מואבבערבות
 ולא עוד במדבר יניעם פן יראים היו נמי מואב דבערבות משוםכגיגית
 דהדר לאו אי דהרי ק~ו ר~מ דן היה ומכאן המרדכי וכתב לארץ~יכניסם
 דע~מ אשבועתא מיענשו לא הנס שמחת מחמת אחשורוש בימיקבלוהו
 להו ליהוי דלא היכי כי דעתו ועל המקום דעת על משה להו דאמראע~ג
 ליה קרי כו~ הדיבור ע~פ היו דאנוסים כיון אפ~ה כלל אשבועחייהוהפרה
 לדבר יכול הפה שאין מה שכר קבול יש כביכול רצונו דבעשייח ואע~גאונס
 רצונו דבעשיית ל~עתו ומש~יעו ומיס~ו ח~י~ו אח המאנס ודם בשרכ~ש
 באותה כלל ממשות שאין טוד ייסרנו ולא שפטור רק כלל שכר קבול כאןאין

 וחרם~שבועה

~
 עד עליו ומאיים מגזם היה שמהר~ז וייבוש ר~ של אבנו מהרא~י כתב
 ובמקום ע~ש באונס קבלה דחשוב כלום קבלה באוחה דאין וכתבשחתם



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 המגזם דבישראל בפשיטות שכתב ל~ה םי~ המשולש חוט אשו~ת תמהתיאחר
 צייתי דבישראל כיון כפיה כה~ג מקרי לא גט נותן ומיראתס ומאייםדברים
 הוה דכה~ג והר~י והחה~ד ומהר~ם המרדכי מפי מפורש שהרי ופלאלדינא
 סי~ ~ח~ב הלכות משנה ועיין ממשכפיה

 פעמים כמה ולפ~ז באריכות~ ל~ה~
 בעל גט ונותן לדינא צייחא לא והאשה הערכאות פחד תחת עומדשהבעל
 ע~י מעושה גט מקרי דכה~ג לדואי קרוב לפענ~ד הערכאות מפחדכרחו

 כך כל ולצערו אותו לעגן מתקן רגמ~ה היה לא בזה כיוצא על וודאיעכו~ם~
 הוראה ומורה דיין לשום כן יעשה לא ח~ו לגרשו אותו ונכוף נסכיםואנן

 ה~~ירא

~  סי~ ~ח~ז מהרש~ם בשו~ת~
 קנ~ט~

 רע מעשה שעשתה דאחרי כתב
 קרוב שהיה וכמעט וחותנה בעלה את ומסרה בערכאותוהלכה

 וכו~ אחרת לישא להתיר לו יש לבד זה מטעם גם א~כ מכמר כתואלהלכד
 הלכה שהאשה כה~ג נמצא באריכות ע~ש רגמ~ה תקן לא כה~גובכל

 ודאי שלה המסירות ע~י מכמר כתוא לישב באמת גם הוא ועלוללערכאות
 את הנשים שיקחו רגמ~ה גזר לא דכה~ג אחרת לישא לבעלה להתיריש

 את ויקחו הכלא לבית אותם וימסרובעליהם
 בני~~

 יתנו לא ואפילו לעצמם
 את יצוה אשר למען מה~ת נצטוו אשר לחנכם זאת ולא לראותם רשותלהם

 בניכם~ את אותם ולמדתם אחריו ~יתו ואתבניו

~~~~ ~~~ ~  ~~~~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~  ~~ ~ ~  

~~~~
 משה באגרות מרשכבה~ג לדבריהם ראיה הביאו הנ~ל שב~ד העיר

 סי~ ח~ד~אהע~ז
 ג~~

 דבר רגמ~ה תיקן לא ממון שבשביל שכתב
 ישראל בת לעגןתקלה

 וא~
 ממון םך איזה בעלה מ~ל ח~פה שודאי באופן

 ולפענ~ד שירצה כמה לו שתתן או לגמרי לעגנה הבעל שיוכל ב~ד תיקנולא
 והמהרש~ם שהבאתי והגמ~ הח~ס מרן על חולק אינו דהאג~מ הואשגגה

 ה~דקדק ואדרבה ז~ל משה האגרות בדברי ושגגו אמח הם כולםוהראיות
 וז~ל דייק שהרי הנ~ל כדברינו דס~ל להדיא יראה זצל~ה הגרמ~פבדברי
 משל ח~פה שודאי ~אופן ואף וכו~ ממון תביעות עליה להבעל יש אסאפילו
 לו שתתן עד או לגמרי לעגנה הבעל שיוכל תיקן לא ממון סך איזהבעלה

 ע~כ~ שירצהכמה

~
 שהבעל כלומר ממון תביעת דבשביל דייק

 תוב~
 לו שתתן ממון מאשתו



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 שירצה כמה שתתן או לגמרי לעגנה הבעל שיוכל תיקן לא שירצהכמה
 ודאי אבל זהב דינרי אלפים אלף ירצה שאם סוף ואין קצבה אין זהדלדבר
 מה ודברים בדין הב~ד ויפסקו לדין לבא ממנה לבקש הבעל שיוכלתיקן

 לתקן רגמ~ה צריך לא לזה וואדרבה תורה דיני ע~פ לו שמגיע ומהש~יניהם
 פשו~כי

 מה בכלל אינו וזה וישראל משה כדת בקידושין נכנסה דלזה הוא
 מה על מסכים הוא הרי ואדרבה שירצה~ מה לו שתתן עד ז~ל הגאוןשכתב
 לא כלל כלל אלא מקצתה ולא לגמרי לא מעגנה אינו דבזה יפסקושהב~ד
 וזה רוצית אינה והוא הב~ד שיפסקו מה דינא לציית מוכן שהואכיון

 איזה שחטפה בשביל שכתב מה וגםמאד~ פשו~
 ס~

 הבעל שיוכל תיקן לא ממון
 עד אבל לגמרי לעגנה נמי דייק לגמרילעגנה

 שתל~
 ומה לעגנה זה אין לב~ד

 מאד~ ופשוט ההר את הדין יכוף יפסקושהב~ד

~~
 איזה שח~פה בשביל ז~ל הגאון דייק

 ס~
 הבעל שיוכל תיקן לא ממון

 איזה מעצמה שחטפה כלומר שחטפה ודייק שכתב והנהלעגנה
 כשהלכה לא אבל חטפה אופן שבאיזה מיירי עכ~פ בידה שהיה ממנוממון ס~

 ותחטוף ותקח השופט של בסיוע וחוטפת במורדה ועומדת וחטפהלערכאות
 להציל רוצה והבעל כדין שלא העכו~ם השופט פסק של בסיוע להבאגם

 לאשה ונאמר מעשקו עשוק להציל שנבא ובמקום התמידי וגזל מהעושקעצמו
זו

 שתל~
 ד~ת ע~פ לה שמגיע מה ותגבה

 ונהפו~
 לגרשה אותו נכוף שאנן הוא

 אמר לא ח~ו העכו~ם מפסק יסבול חייו ימי כל והוא הרשע מעשהולהחזיק
 ודין דת יוד~י תורה בן לכל כזה דבר הדעת על יעלה ולא מעולם אדםזה

 ז~ל~ הגאוןוכ~ש

~~
 תקנות שום יתקנו ולא תיקנו לא ממון גבוי בשביל וגם הגאון שכתב מה
 בדבריו כפל הנה ולעגנה כרצונו לעשות בעצמו כח הבעל בידשיהא
 לעשות ~בעצמו כח הבעל ביד שיהא יחקנו ולא תיקנו שלא וכתבשנית
 תיקן לא ~רצונו לעשות בעצמו כח לו שיהיה דהדגוש פשוט ולעגנה~כרצונו
 עד לעכבאבל

 שתל~
 ישראל בת לכל ותקנו תקנו ודאי ישראל ב~ד אצל לד~ת

ואם
 מםרב~

 שתבא ורוצה ב~ד בפםק תולה אלא עצמי כח זה אין לב~ד לבא
 היא אלא עיגון גדר כלל זה שאין ודאי יעשו כן הב~ד שיפסוק ומהלב~ד

 רוצה מקרי זה ואין ב~ד פסק ע~פ גט לקבל רוצה שאינה עצמה אחשמעגנה
 גם שבזה בו וכיוצא ובערכאות ובמסירה בגזילה להחזיק שרוצהבגט

 וז~פ ז~ל המהרש~ם על ולא ז~ל הח~ס על לא חולק ואינו מודההגרמ~פ
מאד~
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 אנן התשובות ברוב או דבכל חדש דבר לומר דידן בנידון דנלפענ~ד
 ממון ממנה שיבקש ממון בשביל אשתו לעגן הבעל יכול אידנין

 דנו המשפע ובתי לערכאות אותו הביאה דהאשה היכא אבל בזהוכיוצא
 העילו וגם בו וכיוצא חייו ימי כל או חייה ימי כל מעות לתת וחייבוהואותו
 לשלם יתחייב כםף לו שיהיה מקום שבכל בו וכיוצא ~לו משכורת עלשעבוד

 תחת והוא עצה שום לו ואין יענש ענוש ישלם לא ואם ועוד עודולפעמים
 מעולם הערכאות פחד ולולי הגירוש לאחר אפילו עת בכל הערכאות שלפחד
 עד גט לה יחן לא אם מעגן מקרי לא לכ~ע כה~ג בו וכיוצא גרשה היהלא

 גע כי לודאי קרוב ואדרבה השופע בתי שפםקו מה כל את ותבעלשתשוב
כזה

 בכ~~ הו~~
 קרוב הזה ה~חץ תחת גירש ואם עכו~ם ע~י מעושה גט

 מאיימין שהערכאות מזה גדול עישוי לך אין כי ממזר והולד בטלשהגע
 שיכול אלא זאת ולא ויותר~ יותר אותו יענישו כראוי ישלם לא שאםעליו
 דין עורך ליקח צריך שהי~ ע~י הערכאות לו שעלו ההוצאות את לבקשהבעל

 המשפע~ בבתי נגדהלעמוד

~~~~
 לה ואין אחד פעם שהוא בו וכיוצא כסף לחעפה כלל דמי לא דידן
 דאםור ידועים באופנים אמרינן דאז בו וכיוצא לחזור כעתהכםף

 מהבעל השופע שגזל ובגזלה ברשעתה מחזיקה שהוא ערכאות אבללעגן
 ונכריח נלך ואנחנו גזל ממש והוא חורה דין נגד שהם המדינה חוקיע~פ
 מתרקבא יותר וזה ח~ו~ מרשעת לאותה הגזל להחזיק שתוכל לגרשהלבעל

 לה~ יהיב דדינרא תרקבא ואעו בגמ~ דתמהו לה דיהיבדדינרא

~~~~~~~ ~~~~ 

~
 כלום~מהאיםור דברנו לא אבל הגע לענין רק הוא שדברנו זה כל

 שעברה ממה לבד לערכאות הוא הלך אם הבעל על או עליהשרובץ
 שהוא אשתו או בעלה וכ~ש חבירו מוםר בכלל הוא שזה בערכאותוהלכה
 ~ב~ק מכמר לתוא ומוםריםכגופו

 קי~ז~
 לעוה~ב חלק להם שאין בכלל שהיא

 ~י~ז ר~העיין
 ע~א~

 ~כ~ו ע~ז בגמ~ וכן וכו~ והמםורות המינין אבל
 צ~~ ול~אורה מעלין ולא המורידין מן הםדהמ~ורות ע~ב~

 בהא קי~ז ב~ק דבגמ~
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 דרב לקמיה אתא דחבריה אתיבנא אחוויי בעי דהוו גברא בהאי דרבמעשה
 דרב קמיה כהנא רב יתיב ומחוינא מחוינא א~ל תחוי ולא תחוי לאא~ל

 שבר לקועיה שם רש~י ~ועיין מיניה לקועיהשמטיה
 מפרקתו~

 עליה רב קרי
~ישעיה

 נ~א~
 זה תוא מה מכמר~ כתוא חוצות כל בראש שכבו עולפו בניך

 ולא להורגו מותר דמהסורות נמצא עבד דש~יר רב ואמר במכמר שנפלכיון
 שנפל כיון ישראל של ממון אף עליו מרחמין אין הקודם וכל מצוה שגםעוד
 ומצוה להרגו מותר למסור דאמר דכיון ומבואר עליו מרחמין אין עו~כביד
 חובל מהל~ ~פ~ח הרמב~ם וז~ל איכא~נמי

 ה~י~
 בכל המוסר להרוג מותר

 וכ~כ זכה להרגו הקודם וכל וכו~ נפשות דיני דנין שאין בזה~ז ואפי~מקום
 סי~ ~ח~מבטוש~ע

 שפ~ח~
 שם~ ברמ~א ועיין

~
 ולאחר שמסר קודם בין דהחילוק אלא נינהו דיני ותרי ק~ה דלא

 דין הו~ל שמסר ~קודם רגיל אינו או בכך רגיל שהוא וביןשמסר
 אלא להרגו אסור בכך רגיל אינו אם שמסר ולאחר להרגו ומצוהרודף
 כהנא דרב והא עוד וימסור ילך שהיר מותר בכך רגיל הוא ואם לב~דיבאהו
 רב הרגו ולזה ואמסור אלך כלומר מחוינא מחוינא שאמר שמסר קודםהיה
 ובגמ~כהנא

 ר~~
 וחילוק שזממו מה ועשו כבר שמסרו במסורות מיירי וע~ז

 חו~מ מהל~ ~פ~ח ברמב~ם מבוארזה
 הי~א~

 שימסור קודם להרגו ומותר
 הוחזק א~כ אלא להרגו שאסור לי יראה ומסר~ זמם אשר המוסר עשהוכו~

 ~סי~ ח~מ ועיין אחרים ימסור שמא יענש זה הרילמסור
 שפ~ח~

 באריכות
 וכל להרגו ומצוה אותו והורגין רודף בכלל שהוא שמסר קודם בין חילוקשם

 לי יראה הרמב~ם וכתב לב~ד להביאו צריך שמסר לאחר אבל זכההקודס
 מצינו דבגמ~ כיון הרמב~ם דייק דמזה ולפענ~ד מוצאו מקום שם ציינוולא

 ~דף ע~ז ובגמ~ מעשה עשה וכן להרגו דמצוה כתב דבב~קסתירה
 מעלין ולא מורי~ין דרקמבואר כ~ו~

 ומשמ~
 המעשה קו~ם בין וחילק הורגין ~אין

 גופו או חבירו ממון דהמוסר מבואר ומיהו וק~ל~ שזמם מה שעשהולאחר
 לו לשלם שחי~ב ממה לבד לעוה~ב~ חלק לו ואין מיתה חייב זה הרילעכו~ם
 ~פ~ח הנ~ל רמב~ס ועיין ישראל~ בדיני חייב הי~ ~לא כגון לו שהזיקמה

ה~א~
 וא~כ שבנכסיו~ היפה מן לשלס חייב אנס ביד חבירו ממון המוסר

 שב~ד הדין מן שלא השופטים ע~י ממון ומוציאן לערכאות דהולכים נ~יהני
 ומוסריות~ גזלנות הס הרי בזה מחייבין היו לא ישראלשל
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 התשב~ץ
 בחו~

 סי~ א~ ~~ור המשולש
 י~ז~

 דברי על בסכרא לקהל
 ב~ שהסכימו והאלמנות היורשים בין ביניכם נפלו אשרהתעצמות

 מאד למאד מזה ותמהנו ערכאותיהם~ לפני ודיניהם דבריהם להגישהכתות
 הדברים אלועל

 המרי~
 בעיניכם רואים ואתם מחניכם בקרב נפלו אשר

ומתיצבי~
 לפני דיננו להביא בזה החמור האיסור חומר ידעתם והלא מנגד
 על שדרשו כמו ממש~ ע~ז כאיסור ~והוא אישות בדיני וכ~שערכאותיהם

 לנו יש זה מענין עין העלמתם שאחם ולפי צורם כצורינו לא כיפסוק
 מה במקצת אותן לכם ולהעיר זה עון חומר ענין לכם ולהזכירלהאריך
 הש~י חילול בו יש זה דבר כי ז~ל אמרו הלא הזה~ הרע בדבר רז~לשאמרו
 ~יומא במיתה אם כי כפרה חלוקי בארבעה כפרה לושאין

 פ~ו~
 בו יש וגם

 בלכ~~ כי ע~זעון
 טענו~יה~ בי~ אל

 לדרוש
 ערכאו~יה~

 בזה
 ותורתו עולס ומלך חיים אלקים ומניחים ולתורתם לאלהיהם וחשיבותמעלה נו~ני~ ה~

 מהר הם כי מהרו אחר עצבותם ירבו דהע~ה אמר וע~ז האמתתורת
 מוציא הוא אם וכ~ש כדיננו דיניהם אם היא זה וכל אחר לאלוחשיבות
 שנמצא אמח תורת תורתינו חייבה שלא מה שוא דבר פיהם אשרבדינהם
 אמרו וחז~ל לעולם כפרה לו ואין גזילתו משיב ואינו וחומסו חבירו אתגוזל
 פ~ח~גי~ין

 ע~ב~
 אלא נחנם לא ית~ משפ~יו כי עכו~ם לפני ולא לפניהם

 חומרות וכמה ידעום בל ומשפ~ים גוי לכל כן עשה לא שנאמר ישראללעמו
 היה ראוי וע~כ במדרשים רז~ל בדברינמצאו

 לכ~
 על ולמחות להפרישם

 ולאחרים~ להם זאת תקנה מלעשותידיהם

~~
 הם שהאומות בזמנינו וכ~ש זה דבר על שמנדים ז~ל והראשונים

מ~קשי~
 לנו

 מקו~
 עלינו יבואו מאין

 שלה~ הערכאו~ להיו~
 נוטל

 קהלות ולכל חורבה מינה ונפקא דת~~ חוק כאשר היורשים עםחלוקתו
 פרץ לגדור עמודו ישרים עמדו ולכן בנזקין גרמא אתם והייתםהקודש
 ה~חזיק יד על ולמחות למו~ב בנפשותם הח~אים האלה האנשיםלהחזיר
 בגזירת הנח~ש את נצוה ואז אמת דברי תודיעונו לכון צייתי לא ואיןבדבר
 עין להעלים ראוי אין כי לדינא ציית דלא למאן ונשך קדישין ובמימרעירין
 קול אל ישמע לא ואשר הרקיע כזוהר יזהירו המזהירים וכל הזהנהדבר
 עכל~ק~ ממנו לבד שלום ישראל ועל ימות בח~או והוא ינוע נועמורים

~
 אדם בני בשני מיחו שלא על בסכרא קהל על וכעס רבינו חרד כמה עד



~ ~ ~ ~

~  

~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 בכלל שזה וכתב לפניהם שהיו בדיניהם לערכאות לילך שניהםשהסכימו
 זה הרי לזה שניהם שהסכימו הגם כדין שלא ממון בדיניהם יוציאו ואםע~ז
 וק~ו כ~ש וא~כ עולמית כפרה לו ואין הגזילה משיב ואינו וחמס גזילהבכלל

 או לבניו או לאשתו תשלומים ומקבלים לערכאות הבעל או הולכחשהאשה
 ע~ז עובדי וכאלו גמור גזל זה הרי לשלם חייב אינו התורה שע~פ אופןבכל

 אותה~ מעגן שהוא לומר יוכל כזה דבר עלואיך

~ ~ ~ ~~ ~~~י  ~ ~ 
~~

 ט~ ~אות עוד
 בסופו~

 כעורכי עצמם המשימים כי ידעתי ואני שכתב
 ע~פ שילכו כלומר זאת הברה קול באזניהם הכניסו אשר הםהדיינין

 בו וכיוצא המדינה ומנהג מטבעותשינוי
 משו~

 וסיים דינא דמלכותא דינא
 שיראה מה כפי וכו~ נכונה פשרה שתעשו עמכם מםכימים ואנו י~ ~אותשם
 מן האלמנות את ותוציאו הבעל כבוד ולפי המקום ולפי העת לפילכם

 כי מורישם בנחלת הם גם ליהנוח היורשים אותו יטלו והמותרהמזונות
 הומיות הנה הכל לכלות והאלמנוח תלויות עיניהם לנחלתםהיורשים
 לבני דח~ו מבואר עכ~פ ע~ש וכו~ צופיות לבן קרנא למיכלא הוצאותולהוציא
 שניהם ברצון אפילו הערכאות ומשפטי דיני עליהם ולקבל ללכתישראל
 שהלכה זו דאשה ונמצא כישראל~ שאינן היכי וכ~ש ישראל כדיני דינםואפילו

 הם מ~מ שניהם ורצון מדעת ואפילו לערכאות שהלך כזה בעל אולערכאות
 ישראל~ לב~ד לילך עליהם שיקבלו או לנדותם ב~ד וחייבים נדויבני

~~~  ~ ~  ~~~ ~ ~  ~ ~  ~ 
~ ~ג~ ~  

~~
 ק~ו ז~ל התשב~ץ שכתב טעם

 ב~
 בזמנינו המשפט בתי שרוצים הוא ק~ו

 שלהם והמשפטים דינים שהבתי מקום לנו מבקשים האומותלהיותם
 שנלך רק על~נו גם שיתקבלו באופן משפטיהם ויתקנו ישראל בני עלישפטו
 למרותא תערבין אין את ויאה יקרה באקדמות הפייטן אמר וכברלהם
 וכ~ש בדיניהם להודות לנו דח~ו פשוט אבל אתרותא בכל לך נעבידרעוחך
 הממשלה ושרי המרות אחרי מהרודפים בעונ~ה כמה שיש ומה בהם~ללכח

 ח~ו ישראל דיני והעוכרי הדינים העורכי הם הם עצמם ומיפיםודיניהם
 ~שבת חז~ל אמרו ועליהם ש~שומחללים

 קל~ט~
 ראית אם אומר יוסי ר~ תניא

 שבא פרענות שכל ישראל בדייני ובדוק צא עליו באות רבות שצרותדור
 בית ראשי זאת נא שמעו שנאמר ישראל דייני בשביל אלא בא לאלעולם



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

 ציון בונה יעקשו הישירה כל ואת משפט המתעבים ישראל בית וקצינייעקב
 ונביאיה יורו במחיר וכהניה ישפוטו בשוחד ראשיה בעולה וירושליםבדמים
 ~מיכה וגו~ ישענו ה~ ועל יכסומובכסף

 ג~~
 בטחונם שתלו אלא הם רשעים

 ע~ש~ וכו~ העולם והיה שאמרבמי

~~ ~  ~~ ~~~~ ~~ ~  ~~ ~~~ ~  ~  

~~~
 ולכן דינא דמלכותא שדינא ממונות בדיני עכ~פ שסומכין אותם על

 ח~ו והם להס לשמוע יש ממונוח שבדיני כיון גזל כאן שאיןטוענים
 הרשב~א וז~ל הנ~ל~ התשב~ץ וכמ~ש פשוט בדבר וטועים הדתעוקרי
 סי~ ~ח~ובתשובה

 רנ~ד~
 צרפת גבול על ~עיר בפירפינייאן שהיה במעשה

 ההר כחכמי גדולים חכמים שם והיווספרד~
 ועוד~

 בתו את שהשיא בראובן
 מתה ואח~כ בת לו וילדה בנידוניא ממון סך עמה לו והכגיס לשמעוןלאה
 הגויים בדיני ותבע ראובן ועמד לו שילדה הבת גם מתה זמן ואחרלאה
 יורש שהבעל ואעפ~י בתו לאה עם לו שהכניס הנדוניא ממון אותו לושיחזיר
 הבעל לירושת לחוש שאין ואומר טוען ישראל בדיני בחו את והאב אשחואת
 שם אשה הנושא כל והרי הגויים בדיני הולכים שהם יודעים שהכלכיון
 ס~ז ~כתובות וכמ~ש כן התנהכאילו

 ע~א~
 מהם גובה אשה דערביא גמלי

וכו~~

~ ~
 אמרו ובאמת קיים תנאו שבממון דבר כל תשובה וז~ל השיב ז~ל

 מיתת אין דכתבין הני בירושלמי וכדאמ~ינן זה כעיןשמתנין
 שאסור נ~ל באמת גויים משפט שהוא מפני כן לנהוג ומ~מ וכו~ בניםבלא
 גויים לפני ולא לפניהם תורה שהזהירה וזהו הגויים את מחקה שהואמפני
 העם את תורה הניחה שלא שבממון דבר והוא בכך רו~ים ששניהםואע~פ
 אלא עוד ולא ודיניהם הגויים חקות אח שייקרו רצונם על לו לנחלהשהוא
 פה אנו ע~כ ישראל כדין שדיניהם בדבר אפילו לדין לפניהם לעמודאפילו
 לכלל יד נתנו איך דעת ויתרון תורה מקוס בעירכם המשפט מקוםתמיהיס
 שלא לי~ש יתהנה ממון ומה שלנו שלמה תורה שאסרתן אלודברים

 ז~ל הגאונים וכן וכו~ דערביא מגמלי ראי~ שהביאו ומה וכו~כתורתינו
 לישראל להם יפה שכן ישראל חכמי שראו לפי וכו~ עכשיו לגבותשתקנו
 לשמוע וחייב ישראל של כאביהם הם ישראל וחכמי לוה בפני דלתלפתוח
 תורה שאמרה מה על וסמכו ד~ת לעקור מתני~ שב~ד אמרו מזו וגדולהלהם
 ומשפטיהם הגויים ~דרכי מזה ללמוד אבל מילתא למיג~ר וכ~ש יורוךאשר



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 האב נחלת לעקור לחטא יוסיפו עתה אם וכ~ש ככה לנהוג קדוש לעםח~ו
 הזה~ הרצוץ קנה משענת על וסומך הבניםעל

~ ~
 תבקש מידו והתורה וענף שרש ועוקר התורה חומת מפיל אלה

 בזה הסומך שכל אני ואומר נוקש כפיו בפועל בזה הונוומרבה
 ליה וחס ישיב וגזלה הוא וגזלן ~ועה דמלכותא דינא משום שמותרלומר
 ס~ דף הכונס בפ~ ~כדאיתא מיקרי רשע ישיב גזילהדאפי~

 ע~ב~
 נאמר ואם

 עוקר ובכלל הבניס עם הבת ותירש הנחלות דכל הבכור בנו ירושת בטלהכן
 רבי לנו שחברו המקודשים הקודש לספרי לנו ומה השלמה התורה דיניכל

 במות להם ויבנו הגויים דיני בניהם את ילמדו אשי ורב רבינאואחריו
 שמא ח~ו בישראל כזאת תהיה לא חלילה הגויים מדרסי בביתטלואות
 אש כגחלי דברים ע~ש וכו~ דמלכותא דינא ובמ~ש שק עליה התורהתחגור
 כל ח~ו עוקר הוא הרי אלהיהם את מיקר שהוא לבד בערכאותשההולך
 ורבינא הקדוש רבינו שחברו קודש וספרי ה~ תורת ללמוד לן ולמההתורה
 ויבנו הגויים דיני להם וילמדו ילכו בניהם אס אחריהם והבאים אשיורב

 בזה~ להאריך יש והרבה ח~ו כמוהם להיותם במותלהם

~ ~ ~
 ~שורש מהרי~ק

 קפ~ז~
 עכו~ם שטר על לדון יש אם נסתפקת אשר

 על השטר בעל יד לענין כגון לא או שטר באותו עכו~םבדיני
 זו בטענה שאין פשוט דבר נראה לפענ~ד בהיפך~ שדיניהם שכתבהתחחונה

 דברים בכל דדד~מ למ~ד ואפילו דינא דמלכותא דינא דקיי~ל דאע~גממש
 אדם שבין בדין אבל המלכות משפטי של ומנהגים ערנונות לענין דוקאהיינו
 ~ח~מ ב~י ועיין ח~ו~ תורה דיני כל בטלת דא~כ דלא ופשיטא פשי~אלחבירו
סי~

 כ~ו~
 ש~ך ועיין לתורתינו~ מנגד שהוא היכי נאמרה דמלכותא דינא דאין

 ע~ג סי~~ח~מ
 סקל~ט~

 שהאריך
 הרב~

 בני לתקנת שהוא מה דאפילו
 דא~כ דמלכותא בדינא לדון חלילה הקדושה תורתינו נגד שהוא כלהמדינה
 ~סי~~שנ~ו רמ~א ועיין המדינה~ בני לתקנת שהוא נימא הדיניםבכל

 הלכות משנה בספרינו בזה קצת והארכתי סק~י שם הש~ך עליו שתמהומה ס~ז~
 סי~~ח~ז

 ע~ר~רע~א~
 תקחנו~ ומשם ע~ש

~~  ~~~ 
 ~~ן

~ ~  ~~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~ 

~
 סי~ מו~ק ~שלהי מרדכי

 תתקל~ז~
 עקרה שהיתה ראובן אשת דבר על



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 כחובחה חנחיל שלא ד~רוח בי~ חפץ בנקיטח החורה שבועחונשבעה
 נעוריה אלוף ועזבה אלהי~ בריח אח שכחה כך ואחר לבעלה רקונדנייחה
 להחאבל יש אם וששאלח בנדויה ומחה אחוחה בן אח מוחה בעחוהנחילה
 לקרוע חייב נשמה יציאח בשעח העומד שאמרו ומה וכתב שם והאריךעליה
 לשמוח יש אלא לקרוע אין וחשוד רשע אדם אבל רשע שאינו באדם מיליהני

 חורה שאמרה ויודעח דח יודעח זו ארורה כ~ש וכו~ רנה רשעיםבאבוד
 מתחיה הר~ כגון ישראל חכמי נדוי הודיעוה וגם אשחו אח יורששהאדם
 היחה למוח כי עשאה לחועלח לא האשה זאח ועחה עולם עמודי ברוךוה~ר
 אוי לרשע אוי נאמר ועליה אחוחה לבן שנחנה מה רוח נחח ומהעומדח
 שכחה אלקיה בריח ואח היא לבריוח ורעה נעוריה אלוף עזבה כילשכינו
 נדרה לא ואפילו לבעל~ אשחו ירושח שגזרו צבור הגזירוח מדרכישפירשה

 במה גדר לעשח יש הבעל לירושח חיזוק עשו שחכמים אחרי נשבעהולא
 י~ן ומי הנשים כל ונו~רושנוכל

 אבילו~ מניע~ והי~
 ע~ש וכו~ כפרה ~מנה

 ע~פ שייך שהיה נחלה שהעבירה האשה אח חרף כמה עד תראההנה
 שהלכה נראה שלא אף אחוחה לבן אוחו נחנה והיא לבעלההחורה

 וכ~ש לאחר ומסרה לה שייך שלא מה לעצמה שהחזיקה אלאבערכאוח
 עד כפרה לה שאין גמורה מרשעח שהיא כדין שלא לבעל שיש מה כללהוציא

 בה~שחחזור

~~
~ ~ ג~ ~~~~~ ~ ~~ ~  

~~~
 מעושה גט נקרא לפענ~ד גט דהאי אלה עשחה שאם לנידון נחזור

 ~ל~ג כחובוח מגמ~ נראה לדברינווסמוכין
 ע~ב~

 ממאי דפריך
 מישאל לחנניה נגדוה אלמלא רב דאמר חמור מלקוח דילמא חמורהדמיחה
ועזריה

 ~הוו~
 ולא וכו~ אשי לרב אסי דרב בריה ~מא רב וא~ל ל~למא פלחו

 המפרשים ופי~ קצבה לה שאין להכאה קצבה לה שיש הכאה בין לךשני
 ואין ממיחה גרע וקצבה זמן וללא הרף ללא הכאה של דצער שם ש~מועיין
 נגדוה אלמ~א אמר ולכן מוגבלים בלחי לסבול יסורין עצמו על מקבלאדם
 כיון דידן בנידון והכ~נ לסבול וא~א קצבה לה שאין הכאה דהוא פלחוהוי
 השופט ממנו שגזל גזל אוחו ליחן מחוייב הוא ימיו כל ועל קצבה לודאין
 וחשיב וח~טל שחפסיק עד לגרש מחויב אינו ודאי החורה ע~פשלא

 כל להחזיר נכריח לא אם ואפילו כבר ועשחה חשבה אשר הרעהמחשבחה
 ודאי קודם הכל שחבטל אבל הב~ד עיני ראוח לפי והוא כבר שקבלהמה

 השני בעלה ואח אוחה החזקת עול עליו שמוטל שבכה~ג וגםשמחויבח~



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ודאי זה וע~ד ימיו כל לינשא יוכל ולא אשה לו יתנו לא ~ו וכיוצא לושתנשא
 ממש זה ודומה עולם~ לעבד אותו יעשו שהוא בעלה לעגן רגמ~ה תקןלא
 ~נ~ח גיטיןלגמ~

 ע~א~
 הוה דנגראי ושוליא רבו באשת עיניו דנתן בההוא

 לו שאמר עד וכו~ אצלי אשתך לי שגר לו אמר ללות רבו הוצרך אחתפעם

לגרש~
 עמי עשה בא לו אמר לפרוע לו היה שלא וכיון ונשאה הוא והלך

 עליהם ומשקה עומד היה והוא ושותין ואוכלים יושבים הם והיובחובך
 דין גזר נחתם שעה אותה ועל בכוסיהן ונופלות מעיניו נושרות דמעותוהיו
 מכל לה שי~יה לה ולעבוד לה ליתן חייב שהוא יפסוק משפע הביתוהכ~נ
 ולא כמובן הבעל יכריחו והב~ד בו עיניה שנתנה אותו עם ותהיה תלךוהיא
 מרן ביאור לפי וכ~ש כמ~ש ברורים הדברים לפענ~ד ומ~מ להאריךרציתי

 זה~ והבן ז~להח~ס

~~ ~  ~ ~  ~~ ~ ~  ~~ ~ ~  ~ ~  

~
 ז~ל הח~ס מרן דברת על נוספת ותקנה אחת נקודה הוספתי זאת כל

 אלא הח~ס מרן על נוספת זה ואין בגט הרוצות לנשים תקנהשהוא
 בנידון ז~ל הח~ס מרן רבינו דחק ולכן ביבמה לתקן שא~א מה תקנהשזה
 כתב הח~ס דמרן והוא~ לזה והסכימו המורים גדולי עם ודברתידידיה
 שתתרצה שמיד וחרם ובשבועה ובטחות ערבות ויקחו לינשא ב~ד לושיתירו
 ב~ד לפני לעמוד אח~כהיא

 שבעיר~
 לעמוד הוא מחויב לשניהם המרוצה או

 דידן בנידון אבל אחרת בתקנה א~א והתם ויחלוץ יעשה מב~ד היוצאוככל
 עד הגט השליח ימסור ושלא ב~ד שליח ביד הגט להשליש מידאפשר

 והרווחנו יעשו כן בהענינים ויפסקו הב~ד שיוציאו מה וכל בדיןשתעמוד
 מוסר הוא שהרי כלל מעגנה ואינו מעכב אינו שהוא ~אמת דנמצא בזהעוד
 ב~ד לפני לעמוד ש~ריכה רק שתר~ה עת בכל הגט לקבל ובידה לשליחהגט
 לב~ד לעמוד תרצה לא ואם הגט השליח לה ימסור הב~ד פסק שתקבלומיד
 לא ואם נכונה עצה בעזה~י והוא מעגנה הבעל ולא עצמה מעגנת היאאז

 ע~י לינשא לו להתיר ויכולין בעלה את לעגן יכולה שאינה פשוט אזתרצה
 רבנים~ק~

~
 המבי~ט בשו~ת נפשי שאהבה את ומצאתי בקשתי שטרות חיתום
~סי~

 רכ~א~
 הגדולים לדעת וכיונתי בס~ד שהצעתי מעשה עשו שכבר

 מדבריו קטעים כאן אעתיק ז~ל המבי~ט הגדול רבינו דברי חביבותולרוב
 וז~ל~הקדושים
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~ ~ ~

 טשרים לו שיחנו לו ששלחו לאריסחו להוליכו לשליח גט מוסר הי~
 פרחים הכ~ לו שחחן ע~מ שימסרנו לשליח לומר ורצה הגט עלפרחים

 וחאמר לשליח חמסרנו אלא ~חנאי חחנהו לא הגט שסידר החכם לוואמר
 ומסרו השליח ב~ד ומינו פרחים הכ~ קודם לו שיחנוט עד אוחו יחן שלאלו
 והלך דיינים הג~ בו וחחמו כלל חנאי שום בלי זה גט הולך לו ואמרו הגטלו

 ממנו ולקחו האשה קרובי באו ואח~כ הגט ונחן המעוח וקבלהשליח

~המעוח~
 ונחלקו בלשון נסחפקו הגט כחיבח למקום הדבר וכשהגיע בחזקה

 שהשליח הגט בטל אם ושאלו לא או בדבר חנאי הי~ ואם להשליח שאמרומה
 החנו שלא אומר דהשליח כיון העלה ז~ל והמבי~ט ע~ש~ כשליחתו עשהלא
 שלאחר אלא עשה כן והוא המעוח שיקבל קודם הגט ליחן שלא אלאעמו
 נחינח קודם שקבל הכסף ממנו והוציאו בחזקה הקרובים באו הגטשנחן
 אלא עמו החנו שלא יודע הוא כי שליחוחו שעשה נאמן השליח כה~גהגט
 קודם הגט יחן שלא עמו החנו לא אבל הכסף שיק~ל קודם הגט ליחןשלא
 המעוח וי~א יחזור הגט שיחן שלאחר אלא המשלח לוי ליד המעותשיבאו
 דבעל הונא ורב חסדא רב דפליגי החקבל בפ~ כדאמר זה על נאמן והואללוי
 נאמן שלישי אמר חסדא דרב לגירושין אומר ושליש נחחיו לפקדוןאומר
 שבפני אמר דאפילו החוס~ וכחבו פי~ב ז~ל והרמב~ם הרי~ף כווחיהופסקו
 הטעם ז~ל הרשב~א וכחב סמך דעליו נאמן שליש לפקדון לו נתנו עדיםשני
 ואפי~ מאמינו הוא בו וחנשא וחלך לה למסרו ה~ליש יכול שהיהדכיון
 כ~ד ~נחיב וחוה באדם וכן החוס~ דברי הביא ז~ל הרא~ש וגם עדים~במקום

ח~ג~
 לאחר גם או הגט נחינח עד רק אי השליש נאמן כמה עד שם והאריך

 ע~ש~ הגטנחינח

~
 שיחגו עד בידו ויחזיקו להשליח הגט שגחגו הע~ה ע~ם דעל מיהו
 ס~ד שום בזה ואין ולכ~ע לכחחילה מוחר זה לו שמגיע מהלו

 של ענין איזה בזה שישוהו~א
 עיכו~

 נמי דידן נידון ולכן בזה וכיוצא הגט
 אוחה שיעגן רוצה לא והיא להחפשר שיכולין אחר דרך איןאם

~ 
 ימסור

 לא ואם ד~ח ע~פ שיחפשרו לאחר הגט שיחן נאמן לשליח או לב~ד גטהבעל
 שאינה היא אלא אוחה מעכב הוא אין אז לילך חסכים ולא האשהתרצה
 און לי שמצאחי הון כל כעל ושמחחי דמי דשפיר מודי כ~ע ולזה בגטרוצה
 שלא לשליח גט ליחן למעשה הלכה כן עשו שכבר המבי~ט הגדולמרבינו

 בס~ד~ מאד וז~פ כרצונם וחעשה לב~ד שחשמע עד עד הגטימסור
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 שלאחרונה מה לי והראו מישיבות תורה בני אלי שבאו במה אדבר רגע
 לבעל במאסר יאסרו הממשלה של משפט שהבתי הממשלה אצלפעלו
 מרב מכתב יביא שלה העו~ד ואם לעגנה ורוצה אשתו את לגרש רוצהשאינו
 באופן או ויאסרוהו יכריחוהו משפט הבית אז לגרשה מסרב שהבעל ב~דאו
 שכבר לי אמרו וגם האסורים בבית שיהי~ או אשתו את שיגרש עדאחר
 והראו הםוהר בבית אחד אברךהניחו

 מכתבי~
 נגד ישראל וגדולי מרבנים

 בזה~ אומר מה חוו~ד לשאול ובאוהמאסר

~~~~
 חק להם משפט בבית ולהכניס לתקן שפעלו שאותן כנראה כי הגם
 הבעלים נגד ישראל נשי לטובת שיהיה לטובה היתה כוונתםכזה

 מהתשב~ץ הבאתי כבר שהרי חדא זה~ על לסמוך ח~ו מ~מ אותםהמעגנים
 בעניני ובפרט בזה כלל עכו~ם דיני על ולסמוך לעשות שאיןוהרשב~א
 ~גיטין בגמ~ שאמרו למה בזה כוונו הזה החק שעורכי כנראה אמנםנשים~

פ~ח~
 אותו חובטין ובעו~כ פסול ובעו~כ כשר בישראל מעושה גט התם דתנן
 שמואל אמר נחמן רב אמר ~כשר~~ לך אומרים שישראל מה עשה לוואומרים

 פסול כדין ובעו~כ ופוסל פסול כדין שלא כשר כדין בישראל המעושהגט
 עשויי בני עו~כ אי נפשך מה ופריך בו אין הגט ריח אפי~ כדין שלאופוסל
 רב אמר ליפסל לא מיפסל ~שויי בני לאו אי ליתכשר נמי איתכשורינינהו

 תהא שלא פסול אמרו טעם ומה כשר בעו~כ מעושה גט תורה דברמשרשיא
 ופריך בעלה~ מיד עצמה ומפקעת בעו~כ עצמה ותולה הולכת ואחת אחתכל
 נמי ומפסיל בישראל כדין כשלא ונהוי אין הגט ריח אפי~ כדין שלא הכיאי

 הא אלאלי~סל
 דר~

 דישראל בכדין כדין מאי וטעמא היא בדותא ~שרשיא
 ע~כ~ מיחלף לא ישראל בכדין כדין שלאמיחלף

~
 שיבאו שלאחר באופן זה חק שיתקנו שכיון חשבו החק פועלי דהני
 ממילא בו וכיוצא אותו ויאסרו יתערבו משפט והבית השופטמכתב

 שהוא פשוט לפענ~ד אבל אוחו חובטין כוכבים שבעובדי זה דין בכללהוא
 ביד כזה דבר שיהיה עת שבכל היינו חובטין ובעו~כ שאמרו ומהטעות
 רצו ולא מאד קשה הדבר הכי ואפי~ לעשות מה כדת לעכו~ם לומרהב~ד
 מחשש כלל מעשין אין דאנו ז~ל הרא~ש רבינו צוח וכמה זה דברלקיים

 ~סי~ אהע~ז ועייןממזרות~
 קל~ד~

 ב~ סי~ ~ח~ה הרדב~ז בשם שם ובפת~ש
 צ~ה~~אלפים
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 שהישראל מה עושה העכו~ם עכ~פ דהתם מהני לא לכ~ע דידן נידון
 האשה את מיצג שהוא והעו~ד כזה חק שחקקו כאן אבל לואומר

 את לעשות המדינה בחוקי שיש הזה החוק את שיקיים מהשופטמבקש
 אלא הרב בפקידת מצוהו שישראל מה עושה אינו ה~ופט ונמצא לגרשהבעל
 ירצה לא סתם או העול השופט יראה ואפילו המדינה של החקבפקידת
 המכה מהחזן עוד ראי~ וקצת זה לדבר ראי~ ~והבאתי להכריח החוקיכריחהו
 זמן וכל להלקות ומצוויהו לו מונה מהדיינין שאחד מלקותהמחויב
 מצותו עשה הרי ידו תחת מח ואם ובמצותו ב~ד ברשות הוא הרישמצווייהו
 מת והוא להלקות לו אמר ולא הדיין בצווי שלא אחת מכה הכה אבלופטור
 ואם במזיד רוצח הוא הרי במזיד הי~ ואם רוצח בדין הוא הרי ידותחת
 בדידן וכן בציווי דוקא להיות צריך דהדבר הרי גולה הוא הריבשוגג

 הב~ד ציווי משום דוקא לעשותו צריךהעכו~ם
 ישראל~

 משום שעושה זה נמצא
 לעשות מכריחהושהחוק

 ולחבו~
 של ~שעות מחמח או היש~אל את ולהא~ר

השופ~
 שיהיה סיבה לו יש וכאן לאסרו ממילא ורוצה הישראל את ששונא

 בישראל וינקום העגונה והכשרה הצנועה ולאשתו להעו~ד וישמע צדקשופט
 פסול שהוא מעו~כ מעושה גט ממש ממש זה הרי רשעו נקמתזה

 בגט נשאת ואם בו אין הגט ריח אפילו כזה גט שקבלה ואשהדאורייתא~
 עליהם להכריז וצריך מדאורייתא ממזרים הבנים הריכזה

 וז~
 ברור לפענ~ד

מאד~

~~~
 דרכים בשלש נקנית האשה המשנה מפרשים שהם אמרתי בדיחוחא
 בגט מפרשים והם הבעל ובמיחת בגט דרכים בשתי עצמה אתוקונה

 עד ענוים ועוד במאסר יכריחוהו גט יחן לא שאם הבעל במיחת אושיגרש
 ח~ו~ הבעל במיתת בושיקיימו

~~
 הכשרות ישראל ובנות בבני לזלזל ח~ו הענין בעצם

 מצער הנני ואדרב~
 זה על מיוחד קונט~ וכתבתי מקומות בכמה בזה הארכתי וכברבצערן

 ככל הענ~ים ולסדר כשר בדרך הכל לעשות ויש פה לוטה אשרבמקצת
 וי~ר ישראל כלל לטובחהאפשר

 וידורו ה~ אהבת ישראל ובנות ~ני בל~ שית~
 עמים~ יקהת ולו ינון יבא עדי ורעוח ושלום ואחוהבאהבה

~~~
 המצפה אמת דבר על ורכב צלח בברכת המברכו דושכ~ת ידידו הנני

 ונפש~ בלב עין כהרף ה~לישועת
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 ששלח המשלחת את קבלתי
 ~עש~ק~

 שחקקו מעושה הגט בענין
 כוונתם שהיחה אנשים בסיוע ~ואולי יארק נואבמדינח

לעובה~
 את לעקר ח~ו המדינה חוקי ע~פ ולא התורה ע~פ חוקי בלתי חוק

 בשמעו אוזן תצלנה אשר בערכאותיהם ולהחליפם הקדושה תורתינודיני
 ~גיטין לר~מ מיבעיא ולא ממזר הולד המשנה כל אשר אישוח בעניניובפרט
ה~

 ע~ב~
 המשנה כל ר~מ הי~ א~מר דע~לא משמיה המנונא רב ~אמר

 קיי~ל דאנן לרבנן ~פילו אלא ממזר הולד בגיטין חכמים שטבעוממטבע
 קמ~ב סי~ א~ע ובטוש~ע הי~ז גירושין מהל~ פי~ז רמב~ם ~ועייןכרבנן

 באריכות ק~ת בתשובה בזה ק~ת כתבתי אני וגם למותר בזה להאריךוהנה ס~ז~
 לפני זה כעין חוק כשחקקו עוד וכתבתי מהאניאד להרה~ג הרבה זמןזה

 בדיני להשופטים להתערבות ח~ו יגרום שזה אז ואמרחי שניםכעשר
ישראל~

~
 לו שיפסקו וכגון ובצדק כדיננו השופט יעשה אפילו כי בזה העיקר
 מצד ~לא המדינה של החוק מצד עכשיו עושה שהוא כיון מ~מהב~ד~

 שלו המעשה זה הרי כן עושה היה לא כזה חוק הי~ לא ואי הב~ד שלהציוו
 ונעשה הכה לו אומרים ישראל של שהב~ד מצד ולא המדינה של החוקמצד
 ממילא המדינה של החוק ע~פ ועושה החוק על הממונה הוא אלא ב~דשלוח
 מה כל וכן ממזר~ והולד לכ~ע ו~סול עכו~ם ע~י ה~א מעושה הגטזה

 הן התורה ע~פ שלא ממונות בעניני מבעלה האשה הוציאה אושתוציא
 ~ה בדבר המסייע וכל בי~ה ג~ל זה הרי לעצמה והן ~בנות הבניםבמז~נות

 ולגז~ל עבירה עוברי לידי ומסייע משחית לאיש חבר הוא הרי מיעץאו
 שלא בזה גם מרבנים ואפילו לכמה שראיתי והגם עכו~ם~ ע~י ישראלממון
 ע~י מותרת הילדים או עצמה עבור מזונות שלבקש וחשבו הדין עצםהבינו

 אלא לערכאוח לילך אסור הקל ממון על דאפילו מוחלט טעוח וזההערכאוח
 יש שאז אלא ממון~ מוסר בכלל הוא הרי הלכה או הלך ואם ישראל~ל~יני
 עשה שעשה ומה עבירה עבר הרי לו שמגיע מה רק קבל ש~םחילוק
 הוא הרי מחייבו ישראל ב~ד שהי~ ממה יותר קבל ואם הוא שלווהממון

 גזל~אצלו



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ובטלו הסמוכה דמשבטלו קיי~ל שהרי כזו גדולה עבירה שוםלך
 מי כל להורגו מצוה במוסר ואפ~ה נפשות דיני דנין איןהסנהדרין

 הולך אם הבעל או בערכאות שהולכת והאשה שמוסר~ קודם להרגושיכול
 בטוש~ע שמבואר מוסר דין להם יש הרי ה~ ירא ב~ד רשות בלחיבערכאוח

 בממונו ובין בגופו בין עו~כ ביד ישראל המוסר דכל ס~ט שפ~ח סי~ח~מ
 שימסור קודס המוסר להרוג מותר הי~ תורה ומדין לעוה~ב~ חלק לואין
 התיר הקל ממון אפי~ בממונו או בגופו פלוני מוסר הריני כשאמראלא
 כי לא ואמר פניו העיז ואס תמסור אל לו ואומרין בו ומתרין למיתהעצמו

 מדין ~והוא זכה~ להרגו הקודם וכל להורגו מצוה היהאמסרנו
 לא בו להתרות פנאי היה לא שאם דחובל פ~ח ה~ה בשם הרמ~א~הוסיף רודף~~

 התראה~ צריךהיה

~ ~
 שאם שחו~בים תורה בני ו~פי~ כמה שיש לפרסם ומצוה צריך אני
 אז לד~ת~ השני הצד להזמין בלי לערכאות לילך מתיריןהב~ד

 אם נא לו אומר והוא יעשה מה לפנים שהוא מי את שואלין ולכן הואהיתר
 כי אמת אינו זה אבל ~זה יצא שכבר חושב והוא משפט לבית לך ברירהאין
 אלה בתורה המפורשת ומצוה תורה דיני לעקור שיכולים בעולם ב~דאין

 שלהם אלילים מייקר לערכאות ובהליכת לפניהם חשים אשרהמשפטים
 משפטי עליהם לקבל ישראל לבני להתיר שיכולים שבעולם ב~ד שוסואין

 מסכמת אינה התורה כי ג~כ מסכימין בע~ד שני ואפילו ודיניהםעכו~ם
 כשאחד אלא אינו ב~ד והיתר בזה~ והחשב~ץ הרשב~א תשו~ הבאתיוכבר
 לילך להשני מתירין אז בו והתרו ג~פ שהזמינוהו ולאחר לדין לבאמסרב
 מהבע~ד כדין שלא ממון הוציאו אם אז וגם דינו להוציא שיכולבמקום
 לילך הב~ד לו התירו ולא בידו הוא וגזל ממון אותו להחזיר צריךהמסרב
 זה את וכתבתי וז~פ אחרים משל לגזול ולא שלו את להוציא אלאלערכאוח
 לפרסם צריך זה וגם בערכאות~ אח~כ רודף נעשה הנרדף פעמיםשהרבה
 הגם השני להצד לב~ד הזמנה בלי לערכאות הלך הצדדים מן שאחד כלולכן
 לכל הו~ל המשפט לבית ללכת לה או לו התיר שזה ויאמרשיבא

 ה~חו~
 בגדר

 למיתה עצמו שהתיר חמור באיסור למזיד קר~ב או כשוגג ודינו מותראומר
 זה~ להסביר ויש לעוה~ב חלק לו שאיןובאיסור

~
 זו שבמדינה ולפי ישראל בדיני להתערב משפט בית לשום אין

 הדת בעניני לערב שלא שלהם המשפטים דיני עליה שנתיסדהיסוד
 סטעיט אף~סעפרעטשאן

 והדח~
 ודאי הדת נגד שזה להם יסבירו אם



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 שלהם העליון משפע לבית הזה החוק ליקח צריך אז לא ואם מזהיחזירו
 ואם ישראל~ לדת נוגע שזה לפניהם הדת את להציג עו~ד ויקחו אותושיבעלו
 לנשים שיולדו בניהם על להכריז חייבים נהיה אז יחזרו לא זאתבכל

 ח~ו ויהי~ ממזרים שהם שלהם ו~רכאות השו~~ים ~שוי ע~ישנ~גרשו
 וספרי המדינה~ בכל מהגיעין רשימה לעשות ויצערכו ונורא גדולחורבן
 מארה~ב הבאים הגעין כל אחר לבדוק ישראל ארץ רבני להזהיר וגםיחוס

 לבדוק שיצטרכו להחחתן גרושה תרצה אם העולם בכל וגםוקאנאנדא~
 אם נמי ובינתיים מצרית~ כפיה ע~י נתגרשה שלא ראיות ולהביאאחריה
 לחזור האשה על להזהיר צריך כזה גע שנעשה שיודע מי מעשה נעשהכ~ר
~לקבל

 ג~
 השופ~ עשו~ בלי כהלכה

 ממזרים יה~ו בניה ח~ו לאו ואם
 כשר~ גע בלי פנים בשום כזו גרושה ישאו שלא שלומינו אנשי ביןויפרסמו
 ויציאה ליציאה הוי~ מקיש והיתה ויצאה דרשו חז~ל רמז בדרך בפומיומרגלא
 הם ו~ש~ושאיןלהוי~

 מ~ני~
 ~~~ ~נאי

 זה ו~מו וישראל~ משה
~~ 

 רק ה~ל זה
 כן כדא שמתגרשין לרב ילכו לרב הולכין כשנושאין ואם וישראל משהכדת

 ישראל~ על ושלוםדא

~
 את ~ברך שלום ששמו

 עמ~
 אדם דברי עולם~ ועד מעתה בשלום ~שראל

 לישועת המצפה ישראל של צרתן על המתאנח ורצוץ שבור לעולםמועע
 ונפש בלב מכירו~ בלתי מוקירו דושה~ע עין כהרףה~

~~
 ה~דושה בישיב~נו ה~ולל ח~מי מג~ולי אחד אלי

 ועיי~
 ב~וך

 אנו לכן וכו~ אהחמ~ע וז~ל כתב מעכ~ת שהציע שבנוסח ליוהראה העני~
 יש אשר הישן החק עם ולשאר החדש החק להפר יארק נוא ממשלתמבקשים

 א~~ של הפוסקים הגדולי הסכמותלו

~
 בכוונה~ או בו דקדק ולא כאן יש הקולמס פליעת אי משתומם
 תוציאו~ חדש מפני ישן ואדרבה הישן החוק להשאר ח~ו כיוהאמת

 עם אז דברתי הראשון בחוק כשעפלו אז כי ובאמת פסולים~ כאחדושניהם
 גדולי שאר עם וגם כזה חוק לבקש שלא היקר ידידי שהוא ~זמנוהעו~ד

 הקו~ט~ גם לו שולח והנני זה~ בשביל מיוחד קונע~ אז וכתבתיהפוסקי~~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 הראשון החוק נגד הי~ זצ~ל פיינשטיין משה מוה~ר ידיד~נ הגאון וגםהנ~ל
 עכשיו עכ~פ הרי אמנם הפוסקים~ הגדולי בהסכמת הי~ שלא והריבזמנו~
 עיניו אבל חכם שאיני והגס בראשו עיניו החכם חז~ל שאמרו מהנתברר
 העגל יצא וממנו השני את הוליד הראשון שהחוק אז ראיתי ושפירבראשו
 תורת כי בכפירה שיעור כחצי הוא ~רי למ~צת ונ~כים נשתוק אם וח~והזה
 שם שיש הנוסח ויקח הנ~ל נוסח על נא ימחול ולכן נפש~ משיבת תמימהה~

 ימין יטה ולא בירנבוים הגר~ש ידי~נ עליו חתמו אשר שם הביא אשרהשני
ושמאל~

~
 ונפש~ בלב



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 יצו~א בנ~י התשנ~ד ורחמים החסד זמן

~
 שליט~א~ ~ ~ ~ כש~ת וכו~ וו~ח הרה~ג מע~כ את לחיים יחתם חיים

~ ~
 בידידוח~

~~~~ ~  ~~ ~ ~~~ ~  ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~  ~ 

~ ~ ~
 מעושה גט בענין שלח אשר פאקםימאליא ומצאתי קמתי הבוקר
 מעושה גט נקרא דלא החדש המדינה של החק לישב רוציםשיש

 כדי גט ליתן רוצה שהוא להם ויגיד לב~ד ילך שכשהבעל כיון גוונא ~איכי
 לשופט יכתבו והב~ד ליקח~ המשפט בית עליו יפסוק שלא ממונולהציל
 מעושה~ גט מקרי ולא הקנס חיוב יבטל והשופט גט ליתן לכופושא~א

 כל עם יחחשב והשופט אלו התנאים כל שיהיה במציאות תינח דןומעכ~ת
 יהיו וגם לזה יתרצו לא אנשים הרבה ומיהו זה כל לפרש ידע ושהבעלזה
 אלו מדינים ידעו שלא אותם אם יהיה מה וגם לזה יבקשו שלא נשיםכמה
 הסכימו אחד רבנים שארגון ממה וגם נשותיהם~ ויגרשו בע~כ ילכווסתם

 זה~ על ויסמכו שהוא כמו טוב שהוא החקעל

~
 הנפש חי בטרדת טרוד גברא והאי הבוקר באשמורת עיו~כ הוא כי

 נזכה דרבים מ~וה בזכות דוקא אולי מ~מ הז~ג ואין יחפזוןומלאכים
 בכמה דבריו צדקו כי הגם הענין ולעצם מעטים~ דברי יהיו ומיהובדין
 לטענת מ~ום יש אז אלו התנאים כל דעם למעכ~ת ס~ל כנראה ומ~מענינים
 לא אלו התנאים כי פירכא דדינא מעיקרא כי באמת אבל לתרץ~ שרוציםהיש
 כפי~ ע~י ~~חיל הה~חלה ד~יקר כיון לויו~ילו

 יועיל לא אח~כ השופט
 טמא ממקור בא שהמקור כיון דידן בנידון סברא ושום טענאשום

 א~ ודאיהערכאות~
 גט ליתן מסכים והי~ הב~ד אל הולכים והוא היא הי~

 דברי ידועים כי הטעמים אלו בכל דנים היינו קודם הערכאות אל לילךבלי
 דלא בו וכיוצא מעונשים מפחד שהוא מחמת גט שנותן דכל ודעימיהמהרי~ק
 אם אבל מעצמו מפחד דהוא היכא דוקא היינו מ~מ חולקין ויש מעושההוי



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 כאן ולכן עצה שום אין לזה שכפוהו מחמח גט ונוחן ומרוצה לב~ד באהוא
 אז להשופט הלכה בלי מעצמס בב~ד והחפשרו לב~ד נכנסים היו אםנמי
 שהוא הגם והחפשר הלך שמעצמו כיון כה~ג שמא לפלפל עכ~פ אפשרהי~

 חלוי והי~ אוחו כופין לא אכחי מ~מ כפי~ של חוק שיש צדדיח סיבהמחמח
 הנ~ל~במחלוקח

~~
 לאו ואם ולגרש להחפשר להם צוה והשופט להשופט כבר שהלכו היכא
 זה הרי שלו~ החק לפי קנס עליו הטיל שכבר או אוחו יענושענוש

 הגדחו דעיקר כיון ידבר הבעל או הב~ד יכחבו אופן באיזה נפ~מ ואיןכפי~
 השופט איום כאן יש הרי השופט מעשה לאחר בא הכל הב~דוכחיבח

 כזה גט שיחירו הב~ד בצואר חלוי והקולר מעושה גט זה והריוהערכאוח
 בס~ד בזה הארכחי וכבר מעושה גט זה הרי זה בגט האשה תשאואם
 שם והסברחי מנ~י עליון לשופט החשנ~ג חמוז י~ז זה בענין שכחבחיבחש~
 אלפים ב~ סי~ ~ח~ה הרדב~ז מחש~ והבאחי העניןכל

 צ~ה~
 כללא שכחב

 פעמים כמה אני רוצה שיאמר אע~פ שם השופט שאנשי זמן דכלדמילחא
 אם שאלוהו האונס ונסחלק השופט אנשי שהלכו אחר ואם מעושה גטהוי
 המסדר החכם בצואר חלוי והקולר כשר~ הגט אני רוצה ואמר לגרשחרצה
 מהסח לבי ועדיין לעצמו~ ויחוש לא או האונס נסחלק אם יודע הוא כיהגט
 הדיין כששאלוהו השופט אנשי שהיו בעח בחחלה דעחו שגילה כיון זהבגט
 גדולה מודעה לך אין ברצוני שלא או ברצוני והשיב לרצונו הגט נוחן הואאם

 ע~ש~ קל~ד סי~ בא~ע בפח~ש להלכה דבריו והבאו ע~ש וכו~מזו

~
 דינין בחי כמה יבאו אפילו בערכאוח שהלכו לאחר דידן דבנידון פשוט
 אני רוצה יאמר שלא זמן שכל כיון אני רוצה אמירחו אח~כ יואיללא
 לשופט למסור מכחב לו ויחנו הב~ד י~מרו ~מור ~ם ו~פילו ~וחויכופו
 וטלולא חוכא הוא הנה קנס~ החיוב יבטל והשופט בכפיה גט ליחן לושא~א
 באמח שאם יבטל לא לאו ואם הגט שיחן רק יבטל לא שהשופט יודעכי

 ומה ה~ט ליחן הבעל יסכים למה קנס עליו ויטיל יחזור ולא הקנסיבטל
 ויעשו ישקרו אחד וכל והב~ד להערים ורוצה ערמה שזה אלא החקיועיל
 מועיל זה שאין מאד פשוט וזה הבעל~ אח לכוף כדי בשקר מסייעיםעצמם
 דהחם השופטים כבר הלכו דאפילו הרדב~ז שהוסיף ממה גרע וזה וכללכלל
 שיגרש רק מבטל ולא השופט ביד החיק הרי כאן אבל עוד יחזרו לאעכ~פ
 בצואר חלוי ודאי והקולר ראיוח~ לזה צריך ואין מאד ופשוט הכפיה הואוזה

 לעלמא~ א~א שיחירוהב~ד
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 שהוא יגיד ב~ד פםק ל~ניו כשיביאו שהשופט ~יתקנו לומר שר~ה
 זה אותו~ מצוים שהב~ד מה יעשה ורק עליו והטיל שכתב מה אתמבטל

 עד כמו גט יתן לא הבעל א~כ יבטל באמת אם דממ~נ וטלולא~ חוכאפשוט
 יבטל לא השופט ואם שלו את ביטל כבר שהשופט כיון יכריחנו ומיעכשיו
 מדינאי חק יש שאם ופשוט כפי~ מעשה זה הרי א~כ הבעל על לערוםאלא
 הגאון ליד~נ ראיתי שוב כמובן לבטל יוכל לא השופט ירצה אפי~לכוף
 כעין שכתב לאוין נתן ר~ להעו~ד שכתב אלישיב שלום יוסף מוה~רהאדיר
 אותה יעגן לא שהבעל האשה על להגן אלא נברא לא שהחוק שמאחרזה

 מסכים הוא החוק ובגלל גט לתת כה~ג מסרב בבעל הוא ~פשיטאמילתא
 אסור שהשופט זה על נופך קצת הוםפתי שאני אלא מעושה גט וה~הלתת

 החוק~ מפני כן לעשותלו

~~
 לא וזולתו באמצע ערכאות כאן שיש דכל שם עוד כבר שכתבתי ממה
 ע~י הוא הכפי~ עיקר א~כ מדינאי חק הוא הזה והחק מגרשהי~
 שאמרו דינא הא כלל מועיל לא ולזה המדינה של השופט וע~יהמדינה
 ע~ד העכו~ם דהתם גט שיתן הישראל את לעשות לעכו~ם אומריםשה~~ד
 והכי עב~ינן דקמאי שליחותיהו דאנן התוס~ וכמ~ש שלוחם והוא עושהב~ד
 ~פ~ח גיטין התוס~ להדיאכתבו

 ע~ב~
 אותו חובטין כוכבים ובעוב~י ד~ה

 כיון כוכבים עובדי לפני זה דאין לך~ אומרים שישראל מה עשה לוואומרים
 לצוות יוכלו ולא אותו יחבטו עצמן מומחין דאטו לחובטו מצוים ישראלדדייני
 הענין בזה כשר שאז אותו חובטין ועו~כ שפר~ת כמו אלא לחובטולהדיוט
 כן אמרה מתני~ אסי רב אמר וכו~ גדולות בהלכות גאון יהודאי רב פי~וכן

 שאנו מה ולא לך אומר שישראל מה עשה לו ואומרים אותו חובטיןובעו~כ
 לך~אומרים

~
 מסיים בסיפא מעושה גט ד~ה ע~א מ~ח ב~ב בתוס~ הדבר ביארו
 עשה לו שאמר וכגון כשר נמי דבעכו~ם קאמר דהכי לר~י ונראהוכו~

 שישראלמה
 ~פלוני~

 מוכח והכי גדולות בהלכות מפרש וכן לך אומר
 לך אומר שפלוני מה עשה לו ואומר אותו חובטין ובעכו~ם דקתניבתוספתא
 להם אומר שהוא הוא וכשר חובטין חכם שהוא פלוני ר~ פי דעלמשמע
 שעשה ישראל אמר רב התם דקאמר דגיטין בירושלמי משמע וכןלחובטו
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 שעשה עכו~ם חייא ר~ ת~א מפר~ס ואי~י זן אי~י באומר כשר עכו~םכמעשה
 כן אמרה מת~י~ הדא מפר~ס ואי~י זן אי~י אמר ואפי~ פסול ישראלכמעשה
 שא~י מה ולא לך אומר שישראל מה עשה לו ואומר אותו חובטיןובעכו~ם
 ~דף בגיטין דאמר והא לךאומר

 פ~ח~
 כיון עכו~ם לפ~י ולא לפ~יהם

 היי~ו עכו~ם דלפ~י עכו~ם היי~ו לאו ישראל דיי~י פי עלשהעישוי
 כופין עכו~ם שדיי~י דכל ומבואר ע~ש~ עכו~ם דיי~י ע~פ ~עשהכשהעישוי

 פשוט וא~כ שלהם וחק עכו~ם דיי~י ע~י בא העישוי וכאן פסול גטה~ז
 דמיירי מפורש ה~ה וגם לכ~ע~ פסול והוא עכו~ם ע~י מעושה גטדהו~ל

 איני שאומרבבעל
 ז~

 שיש מפרנס ואיני
 די~

 ודו~ק~ בישראל לעשות

~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~  

~
 תבא אשה או עו~ד ויבא ~~י במדי~ת כזה חק יהיה לא אם עצמך הגע
 איש וי~~וש יכה שהשופט מב~ד מכתב עמה ותביא מדי~אי שופטאל
 כן יעשה ואם כן לעשות לו ואסור השופט כן יעשה שלא פשוט ישראלמזרע
 אדם על ק~ס שהטיל הזה השופט יע~ש ע~וש כ~גדו משפט יעשהוהבעל
 שעד והראי~ ישראל דתי בין להתערב לו ומה רשות בלי המדי~המאזרחי
 יכול לא הכי דבלאו כזה חק לעשות חייבין והיו לכופף יכולין היו לאכאן

 אינו וקונס ומע~ש וכופה עושה שהשופט מה וא~כ ולק~סו לכופוהשופט
 אומרת שהחק מפ~י אלא כן לעשות לו אומר הדיין שפלו~י בשביל כןעושה
לו

 שב~ופ~
 לעשות מוכרח יהא כזה בדבר מ~שה קובלנא שיבא

 כ~
 מפאת

 ולא לעשות וערכאות עכו~ם לו שאומרים מה עושה דזה פשוט וא~כהחק
 ~דיין~פלו~י

~  דעכו~ם כולה שמעתא הא רבה צריכא דלכאורה לזה ברורה ראי~ לי~
 ~גיטין מפורשת גמר~ והרי כשר הגט ישראל פלו~י דעת עלהעושה

כ~ג
 ע~א~

 הגט את לכתוב כשר ג~יו על עומד וגדול דקטן הו~א רב דאמר
 גביו על עומד וישראל עו~כ מעתה אלא ~חמן רב ליהואמר

 הכ~~
 דכשר

 כן אומר~לו שהגדול דאע~פ רש~י ועיין עבד ד~פשיה לדעתיה עו~כומש~י
 דישראל כאן אמרו היאך ומעתה קיי~ל והכי אחר לשם בלבו גמר הואשמא
 ד~פשיה אדעתי~ עכו~ם והרי ישראל ע~י מעושה הו~ל עושה והוא לואומר
 ~בדף ראי~ ר~ת שהביא מה וגםקעבד~

 פ~ח~
 יחבטו עצמן מומחין דאטו

 צע~ג לחובטו להדיוט לצוות יכוליןודאי
 דאהכ~~

 דוקא אבל לצוות יכול
 אדעת ועושה שלוחות בר שהואישר~ל

 מומחי~
 עכו~ם אבל

 אדעתי~
 דנפשיה



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 וםתירה עצומה פליאה לכאורה והוא מישראל לעכו~ם ראי~ ומאיעבד
 וצ~ב~ הנ~ל מגמ~מפורשת

~
 דנפשיה אדעחיה עכו~ם דאמרינן אהא בחשובה הרא~ש הקשה כבר
 דבגמ~ מ~אקעבד

 ~ע~ז~
 לשמה מכוין לא והא עכו~ם רופא ימול

 לכוין שצריך וכיוצא הגט כתיבת כגון גדול דבר דדוקא חדש דברוהעלה
 בו וכיוצא מילה אבל עבד דנפ~יה אדעתיה אמרינן ע~ג עומד אפילוכה~ג
 גם המצוה דעת על עושה כה~ג עליו ועומד מצווהו שהדיין מידשהוא

עכו~ם~

~ ~
 בעכו~ם חנאים שני דבעינן הרא~ש רבינו פי~ לפי הגמ~ מדברי
 ממש גביו על עומד הישראל שיהא אחד ישראל ע~דשעושה

 ~נפשיה א~עתי~~אל~כ
 קעב~

 והשנית ישראל~ בשביל שעושה דבר אפילו
 בשעת מיד שעושהו דבר יהי~ מ~מ ממש גביו על עומד הישראלשאפילו
 אדעתי~ לעולם עכו~ם באמת אחר באופן אבל זמן ויקח ימשך ולאעמדו
 אפשר כה~ג גביו על עומד וישראל קצר דבר דהוא היכא אלא עבדדנפשיה
 ז~ דלפי אלא קעבד~ דישראל אדעתי~ הואשגס

 שהעכו~ם שאמרו דמה פשוט
 לו ואומר גביו על עומד בישראל דו~א ~יינו דישראל אדעתיה ועושהמעשה
 אדעתיה ודאי זה מצוה כשהשופט אבל הדיין פני על מיד ומכה כךעשה

 אור~ רואי לכל כשמש ברור וזה הדעות לכל מעושה גט והואדנפשיה

~
 לגמח~ט ויזכה תפדה במשפט וציון כבראשונה שופטינו לוהשיבה שנזכה
 ונפש~ בלבהמברכו



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~

 קי~ט ~י~ ~אה~ע המחבר
 ~~ד~

 צנועה ושאינה בדעוחיה רעה אשה
 לגרשה מצוה הכשרוח ישראלכבנוח

 ~ם~ו~
 דעחה~ בלא לגרשה יכול

 זה משום לעכב יכולה אינה ונדונייחה כחובה לה לשלם לו אין ואפילוהג~ה
 הרא~ש ~חשו~ לה שחייב מה אוחו וחחבע חחגרש אלאהגירושין

 ע~ש~וכו~ וריב~ש~

~
 ~~ג ~יבמוח שאמרו למה כוונחו רעה אשה דהאי נראה ריהטא

ע~ב~
 ומקשטא חכא ליה מקשטא אביי אמר רעה~ אשה דמי היכי

 אמר רבא לצערו~ כדי סעודה ~מן עד ולגדף לקלל פומא פרש~י פומא~ליה
 לאכול שלא גבא ליה ומהדרא פרש~י ~בא~ ליה ומהדרא חכא ליהמקשטא
 רעה אשה שם רבא ואמר ומצערו~עמו

 מצו~
 ויצא לץ גרש דכחיב לגרשה

 הכ~ב~~ גירושין מהל~ ~פ~י הרמב~ם והביאה וגו~~מדון
 ול~~

 הב~ש כוון

~~ק~ה~
 ליה ומהדרא חכא ליה מקשטא היינו בדעוחיה רעה א~ה שכחב

 ~שם הח~מ וכ~כ ראשון~ בזיווג אפילו לגרשה מצוה מריבה בעלח שהיאגבא

~
 שכחבוה כיון וצ~ע לגרשה~ מ~וה רעה דאשה הא כלל הביא לא הטור
 ~סוף והרא~שהרי~ף

 גיטין~
 הטור~ השמיטה למה ז~ל והרמב~ם

 ע~~ ב~ה~ הטור על שחמה הב~ח לרבינו ראיחיוכבר
 הקשה עוד שחירץ~ מה

 או דבר ערוח בה מצא דאם הטור אמ~ש והדרישה הב~י הקשה וכןהב~ח
 וחמהו מדון~ ויצא לץ גרש דכחיב ראשון ב~יווג אפילו לגרש מצוהפ~יצוח
 אבל דכחיב~ הוא בדעוחיה רעה שהיא היינו רעה באשה קרא שההואעליו
 כריחוחח ספר לה וכחב דבר ערוח בה מצא דכי מקרא דבר ערוחבמצא

 ע~ש~ילפינן

~~~~
 בזיווג אפילו לגרשה מצוה רעה דאשה כיון להקשוח~ יש איפכא
 ~צערא קא דהוה רב שם שהביא כן עשו לא אמאי א~כראשון~

 צייר מידי מ~כח הוה כי דביחהו ליה ~צערא קא הוה חייא ור~ דביחהוליה
 דיינו א~ל ל~ר~ ליה מצערה קא והא רב א~ל ניהלה ומייחי בםודריהליה

 יצחק לרב ליה מיקרי יהודה ורב החטא~ מן אוח~ו ומצילוח בגגוש~גדלוח
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 לא ואפ~ה אמך~ כגון מאן כגון א~ל האשה את ממות מר אני ומוציאברי~
 לץ~ גרש של המצוה קיימו לא אמאי לגרש מצוה כה~ג ואם נ~ותיהם~גירשו

 שם~ דרישהועיין

~~
 בדעותיה רעה אשה בלשונם שהוסיפו והש~ע הרמב~ם בלשון לדייק יש

 לגרשה~ מצוה רעה אשה רבא אמר רק בדע~תיה תיבת כלל ליכאובגמ~
 צנועה שאינה אשה עם בדעותיה רעה אשה הרמב~ם כלל למה קשהגם

 מה היא צנועה שאינה דאשה נינהו~ מילי תרי דהני הכשרוח ישראלכבנות
 ואשה הגר~א~~ ביאור ~ועיין שם ה~ה וכמ~ש בברייתא גיטין בשלהישנזכר
 כללינהו והרמב~ם ס~ג~~ ~דף יבמות בגמ~ שמבואר מה היינורעה

 מש~כ סק~ז ט~ז ~ועיין יחדוערבינהו
 בזה~

 למה תמהו וכולהו לח~מ ועיין
 בדעותיה רעה דאשה יחד ערבינהו למה הקשו ולא לץ דגרש קראהביא

 למה ועוד~ צנועה~ האינה עם ערבינהו ולמה וכשרה בצנועה מיירילכאורה
 ושאינה שכתב מה לדייק יש עוד זה~ כל וצ~ע לץ~ דגרש קרא הביא שניהםעל

 אין הכשרות ישראל כבנות ולשון לגרשה~ מצוה הכשרות ישראל כבנותצנועה
 כבנות אינה צנועה שאינה כיון דודאי ~ צנועה ושאינה והול~ל מובןלו

 הכשרות ישראל כבנות תיבות והני הכשרות~ישראל
 נראי~

 מיותרים
לכאורה~

~ ~ ~ ~
 אשה מסתם הרמב~ם מיירי לא דבאמת יאמר או אנפי~ בתרי
 וכמ~ש גיטין שלהי שם וכמ~ש המשלח שנוי ראשון דבזיווגרעה

 אבל הכשרות כנשים שמתנהגת אשה שיהי~ אפשר דהרי אלאהטור~
 הגם כזו ואשה מקולקלת~ והשקפה נפםדות דעות לה יש הריבדעותיה
 מצוה ומקולקלות רעות שדעותיה כיון אבל ובצניעות כשורהשמתנהגת
 הרמב~ם הרכיב שפיר ולכן ענינים~ בשאר וכן דמשכה מינות דשאנילגרשה~
 הם רעה תרבות דתרוייהו צנועה ושאינה בדעותיה רעה אשה תריהני
 היא אבל סתם רעה אשה אבל לגרשם~ ומצוה ואמרבבית~

 צנוע~
 ודעותיה

 אבל רעות נשים להם דהיו תנאי הני שפיר ולכן לגרשה~ מצוה ליכאנכונות
 גרשו~ ולא סבלו ולכן בדעות~לא

~~~
 מריבה בעלת שהיא רעה באשה מיירי באמת דהרי נלפענ~ד השני
 בזיווג ולא שני בזיווג הנ~ל יבמות הגמ~ מפרש שהרמב~םאלא

 הני וכדעת המשלח שנוי מ~מ רעה אשה היתה אפילו ראשון ובזיווגראשון~
 כבנות מתנהגת אינה אפילו ולכן גרשו~ ולא מנשותיהן שסבלו ואמוראיתנאי
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 אשה איזוהי אמרו והרי בדעותיה~ רעה היא אלא והכשרות הצנועותישראל
 כבנות אינה א~כ בעלה~ רצון עושה אינה וזו בעלה~ רצון שעושה כלכ~רה
 ביאר כבר דזה דבר וערות מזנות כאן מיירי ולא והכשרות~ הצנועותישראל
 דבר ערות בה מצה אא~כ ראשונה אשתו אדם יגרש ולא במ~ש שם כ~אבהל~
 וא~כ ראשונה~ אשתו לשלוח למהר לו ראוי ואין דבר~ ערות בה מצא כישנא~
 והוסיף ז~ל~ להרמב~ם אפילו דבר ערות דוקא בעי ראשונה אשתולענין

 כתב וע~ז ישלחנה~ שנאה אם שניה אבלהרמב~ם
 ~הכ~ב~

 רעה אשה
 הרמב~ם מבאר ועתה ישלחנה~ שנאה אם שניה דאשתו כלומרבדעותיה~

 ישראל כבנות צנועה ושאינה בדעותיה שרעה אשה וקאמר זו דאשההגדר
 צנועה ושאינה בדעותיה שרעה אשה כלומר חדתא~ מילתא והואהכשרות
 א~ בהלכה כתב כבר דזה בזנות פרוצה שהיא זה ואין הכשרות ישראלכבנות
 וכאן דבר~ ערות בה מצאאא~כ

 ~הכ~ב~
 שרעה ורק שניה באשתו מיירי

 לגרשה~ מצוה והכשרות הצגועות ישראל כ~גות ואיגהבדעותיה

~~
 קרא הביא ולא לץ דגרש מקרא הביא למה הלח~מ קושית מיושבת
 דערות קרא מביא ראשונה באשתו שמדבר כ~א דבהל~ דבר~דערות

 שניה מאשתו ~לא מיירי לא כ~ב בהל~ אבל דבר~ מערות מיירי דהתםדבר
 כדעת אלא ראשון בזיווג כאן שמיירי כב~ש ודלא בזנות~ מפריצות מייריולא
 דמה אלא דבר~ ערות בה מצא אא~כ מגרש אינו ראשון דבזיווגה~ור

 ודו~ק~ שניה באשתו מיירי רעה אשה הוסיףשהרמב~ם

~
 ~מ~א עירובין בגמ~ דאיתא מה ליישב לן פש דאכתי

 ע~ב~
 אין ג~

 אף וי~א והרשות מעיים וחולי עניות דקדוקי הן ואלו גיהנם פנירואין
 דכתובתה זמנין ואידך לגרשה~ מצוה רעה אשה ואידך רעה~ אשה לו שישמי

 לקבולי נפ~מ למאי לה~ מגרש מצי ולא מינה בנים ליה דאית גמי אימרו~ה
 דבשניה וצ~ל קאמר~ דסתמא ראשונה אשתו אפילו משמע ולכאורהבאהבה~
 וא~א המשלח דשנוי גי~ין בגמ~ אמרו כבר ראשון דבזיווג קמיירידוקא

 שניה~ באשה דמיירי וע~כלגרשה

~
 מיירי ובעלה אשה איש יקח דכי והקרא גי~ין דהגמ~ מפרש הטור
 ערות סברי ב~ש ור~ע~ וב~ה ב~ש התם נחלקו שהרי דוקא~ שניבזיווג

 אחרת מצא אפילו ס~ל ור~ע תבשילו הקדיחה אפילו סברי וב~ה ממשדבר
 שנוי ראשון בזיווג אבל שני בזיווג דוקא דזה שם מסיק ובגמ~ הימנה~נאה

 ילפינן לא יקח דכי קרא מהאי וא~כהמשלח~
 זיוו~

 לה מוקי שהרי כלל ראשון



~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 אין ראשון ובזיווג דוקא~ לאו דבר וערוח שני בזיווג דבר דערוח קראלהאי
 עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשחו המגרש כל ר~א דאמר לגרשהלמהר
 פריצוח או דבר ערוח בה מצא אם אלא לגרשה לו אין רא~ון ובזיווגדמע~ח~
 דוקא לאו בקרא דכחיב דבר דערוח ס~ל דהטור כיון ופירושו לץ גרשדכחיב
 שמצוה ראשון דבזיווג ס~ל ולכן חבשילו~ הקדיחה דאפילו כב~ה קיי~לשהרי
 דקרא מדון~ ויצא לץ גרש משום הוא פריצוח או דבר ערוח בה כשמצאלגרש

 ודו~ק~ שני אזיווג דרשינן דברדערוח

 והפרישה הב~ח קושיח וגם והטור והרמב~ם הב~י קושיחמיושבח
 נכון~ לפענ~ד זה כי ודו~ק הלח~מ~ קושיחוגם

~
 מצוה רעה אשה ואידך עירובין בגמ~ שאמרו מה לחדש עוד שנראה
 ולא מיגה בגים ליה דאיח גמי אי מרובה דכחובחה זמנין ואידךלגרשה

 לו יש אלא לעשוח~ לו מה מרובה כחובחה בשלמא לדייק ויש לה~ מגרשמצי
 לו שיש בכך ומה יגרש לגרשה דמצוה כיון לגרשה מצי לא אמאי מינהבנים
 לפ~ד לגרשה יכול אינו אמאי להקשוח יש נמי מרובה ובכחובחה מינה~בנים
 ונדונייחה הכחובה לה לשלס לו אין דאפי~ הרמ~א ופסק והריב~שהרא~ש
 שחייב מה אוחו וחחבע חחגרש אלא הגירושין זה משום לעכב יכולהאינה
 שנכריח לא אם אח~כ~ אוחו וחחבע לגרשה בידו מרובה כחובחה א~כלה~
 אלף ~חשו~ והרשב~א כהרי~ף אלא כהרא~ש דלאמכאן

 רנ~ד~
 שמעחי שכחב

 כן כחובחה לפרוע לו אין אם אשחו אח לגרש לרשאי אדם שאין הגאוןמשם
 הרמ~א~ לדברי קושיא מכאן הי~ ולכאורה בחשובה~ אלפסי לרבמצאחי
 ~אה~עוהפר~ח

 קום אוכל לא בידי דנחנני מהא לעצמו והקשה האריך~ שם~
 אם בע~כ לה מגרש מצי דלא למימרא לא מרובה~ וכחובחה רעה אשהזה
 הכחובה לשלם לו~ין

 ~ל~
 ישאר ~לא כדי לגרשה בעי לא איהו דמםחמא

 בהא הרגיש שלא ופלא שהאריך~ מה ע~ש הימים~ כל עליו כחובחהחוב
 ממש~ מגרשה מצי דלא לכאורה דמשמעדעירובין

~
 ~בחשובה והרשב~א הרי~ף על גופא הא דחקשה

 הנ~ל~
 דהביא

 לקחה מדחנן כחובחה לפרוע לו אין אם לגרש רשאי אדם שאיןראי~
 אבל רשאי~ עצמה אח וחרפא וכחובחה גיטה הרי אמר ואם לרפא~חה~חייב
 מצי דלא דעירובין זו ראי~ נקט לא ולמה ע~כ~ רשאי אינו בכחובחהשלא

 בעל לישאר בעי דלא משום טעמא דהיינו וצ~ל מרובה~ בכחובחהמגרשה
 פסחים ~ח~א והמהרש~א הימיס~ כל לכחובחהחוב

 קי~ג~
 קאי מצי דלא פי~



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

 קאי מצי דלא רק הדין מצד דמוחר דס~ל לכאורה נמי נראהבגירושין~
 מאד~ שפיר אחי הי~ הרי~ף כדעח נימא ואיבגירושין~

~ ~
 פ~ז ~פסחים בגמ~ לפמ~ש לחדש ואמרתי דרכי

 ע~א~
 הקב~ה א~ל

 אח ויקח וילך זנונים וילדי זנונים אשח לך קח לך הנביאלהושע
 א~ל עמי~ לא ואח רוחמה לא ואח יזרעאל אח לו וילדה דבלים בחגומר

 אף האשה מן פירש עמו שדברחי שכיון רבך ממשה ללמוד לך הי~ לאהקב~ה
 יכול אני ואין ממנה בנים לי יש רבש~ע לו אמר ממנה~ ע~מך בדולאחה

 ישראל כבנוח ~נועה שאינה דאשה כיון ולכאורה לגרשה~ ולאלהו~יאה
 ולא להוציאה יכול אני אין הנביא אמר אמאי א~כ לגרשה מ~וההכשרוח
 מכאן ומוכח זנונים~ אשח שהיחה כיון לגרשה היא מצוה והלואלגרשה
 יש אם אבל ממנה~ בנים לו כשאין דוקא היינו לגרשה שמצוה אשהדאפילו

 גם הכא שהרי כ~כ צנועה אינה ואפילו לגרשה מצוה ליכא ממנה בניםלו
 שאשחך אחה ומה הקב~ה לו מדאמר בצניעוח מחנהגח היחה לא נמיחחחיו
 כך הן אחרים של אם הן שלך אם יודע אחה ואין זנונים בני ובניךזונה
 היחה שלא וע~כ לא או אלו הם בניו אם ספק שהי~ הרי וכו~ישראל
 לו וחלד וחהר שכחב לדייק יש הקרא בלשון גם חחחיו~ גם בצניעוחמחנהגח

 וחלד וחהר וגו~ בח וחלד עוד וחהר וגו~ יזרעאל שמו קרא אליו ה~ ויאמרבן
 לו כחיב לא אחרונים ובשנים בן~ לו וחלד וחהר כחיב בראשון והנה וגו~~בן

 לגרשה~ יכול לא ואפ~ה שלו~ שהם ברור הי~ לאשאלו

~
 נוהגח ואינה שני זיווג אפילו בנים לו דביש גדול~ חידוש מוכח לכאורה
 ליכא ועכ~פ לגרש או להוציא אין מ~מ הכשרוח ישראל כבנוחב~ניעוח

 מ~מ בע~כ מגרשין דאין בזמה~ז אפילו גדולה נפ~מ מזה ויהי~ לגרש~מצוה
 דאיכא היכי מ~מ עכ~פ~ בדברים אפילו וכופין לגרש מ~וה דאיכא היכילגבי

 לגרש~ איןבנים

~
 ~נדרים דבגמ~ נראה הי~

 ס~ו~
 ובכבוד עצמו בכבוד לאדם לו פוחחין

 ווסחו ~וא כך עליך אומרים שלמחר יודע הייח אילו לו אומריםבניו

ש~
 גשיו אח מגרש פ~וגי

 ו~~
 ראחה מה הן גרושוח בנוח אומרין יהיו בנוחיך

 ראה~נ~א
 באמן~

 ולעז כבוד משום בזה דיש משמע להחגרש~ אלו של אמן
 הנ~ל~~ פ~ז פסחים ~ח~א מהרש~א ועייןלבניו~

~
 אומרין יהיו בנוחיך ועל בנדרים שאמרו מה לדייק בלבי נפל דכרגע
 הבגים~ על גם כן יאמרו ~א ו~מה הן~ גרושוחבנוח

 וי~~
 דאמרי לפ~מ



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 אלו של אמן ראתה ומה בתה~ כן וכאמה אזלא רחילא בתר רחילאאינשי

להתגר~
 דבר או דבר ערות בה מצא אלמלא מגרשה בעלה הי~ לא דודאי

 אות ~נדרים גדולות הלכות משנה ועיין לבנותיה~ קלון וזהמגונה~
 יוכל לא מ~מ לגרש דבידו היכא דאפילו לכאורה נמצא ~ש~~~ סולתובקמח כ~ד~

 לעז~ עליהם יוציא שלא ובנים אשה לו כשישלגרש

~~
 הושע שהשיב אמה אחד תלמיד שהקשה מה קצת ליישב לפענ~ד יש
 לו הי~ נמי רבי~ו משה והלוא לשלחה~ יוכל ולא ממנה בנים לושיש

 בנים~ רק לו הי~ לא ר~ינו דמשה י~ל ולהנ~ל ממנה~ בדל ואפ~הבנים
 לא דין מן ובר וק~ל~ לזילותא וחש בת לו הי~ בהושע אבל חיישינן~ לאובבנים
 וה~ ומרים אהרן בו דברו טעמא מהאי באמת ואולי ידעו דהכל ממשהקשה

 יכפר~הטוב

~~
 ס~ג ~יבמות הגמ~ לשון לפרש נראה שכתבתי

 הנ~ל~
 די חייא ר~ דאמר

 למה לי~ קשה דהי~ והנראה החטא~ מן ומצילתן בנינו את שמגדלתלן
 את ומגדלת בנים לו דיש ותירץ לגרשה~ מצוה רעה אשה הרי מגרשהאינה
 שמצילתו אחד בתי~ מספיק ולא בזה~ לו די חטא הרהור מן ומצילתןבנינו
 א~א בנים לו שיש כיון אבל אחרת~ שיקח לו אפשר הי~ דלזה החטאמן

ודו~ק~

~~
 ~עירובין ז~ל שדרשו מה ליישב נלפענ~ד

 ס~ג~
 אלא אהרן בני מתו לא

 מתי שאמרו עד אהרן בני מתו לא אמרו ועוד נשים~ נ~או שלאעל
 זקני~ שניימותו

 מתמיהים והדבריס הדור~ את ננהיג ואתה וא~י הללו
 אי פליגי במה קשה הא גם כזה~ מגונה דבר הללו קדושים שני יאמרוהיאך
 כתיב רבינו במשה דהרי י~ל הנ~ל ולפי מחו~ זה בשביל או מחו זהבשביל
 כשית אשה כי לקח אשר הכשית אשה אודות על במשה ואהרן מריםותדבר
 דעת הסכ~מה הלוא אמ~ם האשה~ מן שפירש על עליו דדברו ופי~לקח~

 פ~ז ~פסחים ובגמ~ לדעתו~הקב~ה
 ע~ב~

 ללמוד לך הי~ הקב~ה א~ל בהושע
 ממנה עצמך בדול אתה אף האשה מן פירש עמו שדברתי שכיון רבךממשה
 מן לפרוש צריך אתו מדברת ושכינה הדור מנהיג שהוא דמי נראהוכו~~

 ולא להוציאה יוכל ולא ממנה בנים לו שיש תירץ דהושע אלאהאשה~
 שהם שחשבו אהרן בני שני וא~כלגרשה~

 עתידי~
 מאנו הדור מנהיגי להיות

 כמו מנשותיהם לפרוש יצטרכו שאח~כ נ~ים ישאו דלמה בטענהלהנשא
 שלא ~ל ~לא אהרן בני שני מתו לא וז~ש נשותיהם~ לעגן ויגרמו משהשעשה



~ ~ ~ ~
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~ ~  

~ ~  
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~ ~

 שני ימותו מתי שאמרו על אלא קאמר נשים נשאו לא טעם ומה נשים~נשאו
 יום בכל אפשר זקנים שהם שכיון חשבו שהם כלומר וכו~~ הללוזקנים

 דרוש~ בדרך וק~ל נשים נשאו לא ולכן הדור~ את ננהיג ואתה ואנישימותו

~
 לשלם לו אין דאם שכתב ז~ל הרמ~א מרן דברי בעיקר לברר לן פש

 העלה שם והפר~ח הגירושין~ לעכב יכולה אינה ונדונייתאהכתובה
 לו אין אם לגרש רשאי אדם שאין גאון בשם והרשב~א הרי~ף כדעתדהעיקר
 דהרי~ף לפרש נראה הי~ דמסתפינא לולי לפענ~ד ואמנם כתובתה~לפרוע
 ק~שם~ לשון ובדיוק פליגי ולא ח~א אמר ומר ח~א אמר מרוהרא~ש

 זה הרי אמר ואם לרפאותה חייב לקתה ששנינו ממה לעצמו ראי~הביא דהרי~~
 רשאי~ אינו בכתובתה שלא אבל רשאי עצמה את ותרפא וכתובתהגיטה
 לגרשה~ אותו כופין ולא לגרשה מצוה שאין באשה מיירי הרי~ףוהנה

 ושלחה מגרשה והוא שדהו שנסתפחה הבעל מצד הוא גדולה עולהואדרבה
 ליתן צריך ומ~מ רשאי גיטה זה הרי אמר אם אעפ~כ ומיהו חולה~לנפשה
 אבל כתובתה~ מכסף לחיות או עצמה לרפאוח עכ~פ שתוכל כתובתהלה

 סי~ מ~ב ~כלל בתשובההרא~ש
 א~~

 אותו שכופין באשה דמיירי כתב
לגרשה~

~
 גט בזריקת ישראל בבנות ומזלזלין פרוץ הדור ראה כי אך הרא~ש~
 אלא מוציא אינו שהאיש כמו האיש לכח האשה כח להשוותותיקן

 במקום לומר כלל יתכן לא אבל לרצונה~ אלא מתגרשת אינה האשה כךלרצונו
 מדותיו שהשוה את~ל ואף כרחה~ בעל יגרשנה לא להוציא כופיןשהאיש
 אף להוציא אוחו כופין שהאיש במה מ~מ כרחה בעל יגרש לא אדםששום
 ועונה כסות שאר ממנה ימנע לקבל תמאן ואם גט~ לקבל אותה כופיןהאשה
 טענה אינה דזו כתובתי לי שיתן עד גט לקבל רצוני אין לומר יכולהואינה
 הוו כתובתה חוב פריעת נמצא וכו~~ גט לקבל חייבת היא הדין דמןכיון
 וכו~ ידו תשיג כאשר והמותר יתן אתו והנמצא לה~ מחויב שהי~ חובכשאר
 שרוצה במי מיירי והרי~ף נינהו~ דיני חרי והרי~ף דהרא~ש דדין והריע~ש~
 הגאון ד~רי צדקו ודאי כה~ג גט~ לקבל רצוני אין לטעון ויכולה ברצונולגרש
 מיירי הרא~ש אבל לגרש~ מ~י לא כתובה לו אין דאם מודה הרא~שוגם

 הכתובה שבשביל ל~ל הגט לקבל אותה וכופין להוציא אותו שכופיןבאשה
תתעכב~

~~
 שלא כדי היתה הכתובה תקנת עיקר שהרי ישרה סברא אני אומר
 הועילו מה כתובתה יתן ולא יגרשנה ואם להוציאה~ בעיניו קלהתהא



~ ~ ~ ~
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~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 על בע~ח וישאר להוציאה בעיניו קלה תהא אכתי בתקנתםחכמים
 חז~ל כוונת נתקיים דאז כתובתה לה שיתן עד להוציא אסור ולכןכתובתה~
 חכמים ברצון א~כ לגרשה~ אותו שכופין באשה אבל בעיניו~ קלה תהאשלא

 אות~ וכופין הוא ומצוהשיגרשה
 קלה תהא שלא התקנה טעם ליכא כה~ג

 נעשה עכשי~ להוציאה בעיניו קלה תהא שלא חקנתם אדרבה אלאבעיניו
 לו כשיהי~ ~ישלם מגרש מצי שפיר כה~ג מצוה במקום לגרשה שא~אקלקלתו

 נלפענ~ד~ כןממ~ן~

 אי רגמ~ה תקנת בעיקר ליה דמספקא הרא~ש רבינו מדברי עוד~
תקנת~

 אינו שהאיש וכמו האיש לכח האשה כח להשוות היתה
 כח יפה לא אבל לרצונה~ אלא מתגרשת אינה האשה כך לרצ~נו אלאמוציא
 לא אדם ששום ותיקן מדותיו שהשוה דילמא או האיש~ מכח בתקנתוהאשה
 תיקן לא שכופין במקום רק האיש מכח האשה כח ויפה כרחה ב~ליגרש
 קי~ז סי~ ~אה~ע בח~מ מצאתי שובע~ש~

 סק~כ~
 שהרא~ש בזה הרגיש ~כבר

 אפילו אותה שכופין וס~ל חותם כחומר מהפך שם ~הב~ש ליה~ בריראלא
 ~הביאו נוב~י ובש~~ח בע~כ~ גט לה וזורקבשוטין

 הפת~ש~
 דהח~מ כתב

 ~סי~ מלובלין מהר~ם בתשו~ וגם הרא~ש~ בפי~ שגווהב~ש
 א~~

 מה ע~ש
 ~סי~ ראש בשמים מש~~ת הביא שם רעק~א ובהגהות שם~ הנוב~ישפי~

קס~ח~
 ע~ש בע~כ גט לה לזרוק להרא~ש פסיקא דלא כהח~מ להדיא מבואר

ודו~ק~
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~

 קי~ט םי~ ~אה~ע המחבר
 ם~ו~

 לשמור יודעח ואינה נשחטיח אם אבל
 והקשה הפקר~ מנהג בה ינהגו שלא שחבריא עד מוציאה אינוע~מה

 מחחילה חשו ולא נשואין רבנן בה חקינו דלא בשוטה מ~ש שםהפר~ח
 איפכא הוי ובקטנה לה~ חשו כבר נשואה וכשהיא הפקר מנהג בהשינהגו

 ובנשואה הפקר מנהג בה ינהגו שלא ~י~ו~ין לה תקינודמת~ילה
 ל~

 ~שו
 שחירץ~ מה ע~ש בה~ גירושין וחקינולהא

~ ~
 באיםורי נזהרים אין המון דרוב מקומות בכמה ה~ה לפמ~ש
 ברשוח דהו~ל נישואין קודם ולכן דאורייחא~ באיםורי רקדרבנן

 לה חקנו לא ולכן הפקר~ מנהג בה ינהגו שלא משמרה שהאב ופשוטאביה
 בפקחח אבל אחח~ בכפיפה נחש אם דר אדם דאין כלל קידושיןלשוטה
 מנהג בה ינהגו כלל שמירה בלי הפקר וחהי~ יגרשנה אם ונשחטיחשנשאה
 ושמו איש אשח וחהי~ יגרשנה שלא ז~ל חקנו ולכן פנוי~~ שהיא כיוןהפקר
 נזהרים איש דמאשח הפקר מנהג בה ינהגו לא שפיר ולכן עליה~נקרא
 לה חקנו לשמרה מי לה ואין אב לה שאין יחומה בקטנה אבל ג~כ~ההמון
 ואין אב בלי פנויה היא שהרי הפקר מנהג בה ינהגו שלא כדי קידושיןחז~ל
 ש~מרו וכמו לקדשה~ ירצו לא ש~ל~כ גירושין לה תקנו אמנם ל~מרה~ מילה

 לקדשה~ יר~ו לא דאל~כ ומו~יא מכנים וגירושין קידושין לה שחקנובחרשח
 ולכן לגרש~ כח לו יהי~ לא והוא למאן בידה שהיא ועוד הוא~ כן נמיוהכא

 גירושין~ תקנובקטנה

~ ~
 שחחגרש לאחר שהרי גירושין לה חקנו אמאי כלל קשה לא דבקטנה
 לאחר חנשא ולא יגרשה שאם לנשחטיח דמי ולא לאחר לינשאבידה

 הגירושין בקטנה אבל לגרשה~ שלא חקנו שפיר ולכן הפקר מנהג בהינהגו
 לגרש~ שלא טעם וליכא כלל לה מזקילא

 כח~~~
 מהל~ ~פ~י הרמב~ם מדברי והוא לרפאוחה~ חייב ואינו שם בש~ע
גירושין

 ה~~ג~
 לא למה הוא רפואה בת דאם עליו השיג והראב~ד

 ע~כ~ ומחרפאוח וחוזרוח חולי מכח שמשחטוח יש וכמה לרפאוחהיחחייב
 בח שאינה בנשחטיח מיירי דהרמב~ם פליגי~ דלא דאפשר כחבוהפר~ח
 דאם בלשונו דייק דרק רפו~ה~ לה ביש מיירי והר~ב~דרפו~ה

 ב~
 רפואה



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 שמואל בית ועיין דפטור~ להרמב~ם מודה רפואה בת אינה דאם משמעהיא

~סק~י~
 זה מחולי לרפאותה אפשר אם אבל קאמר~ רפואות משאר דהרמב~ם

 סי~ ~ח~ב התשב~ץ בשו~ת בזה קדמו ו~בר ברפו~תה~חייב
 קל~ח~

 כן שפי~
 או צמירתא אישחא כגון אחר חולי עליה קפץ שאם דדוקא הרמב~םבדעת
 אבל ממזונותיה~ פטור שהוא כמו בזה פטור שהוא ~כיו~ב שמרדהעין

 ע~ש~ לרפאותה אפשר אם חייב זהמחולי

~
 רפואה בת שאינה בנשתטית מיירי דהרמב~ם דאפשר הפר~ח מ~ש

 מוציאה אינו נשתטיח אם אבל שכתב הרמב~ם מלשון ~~עלכאורה
 וכ~כ שתבריא וסופה להתרפאות שיכולה באשה דמיירי משמע שתבריא~עד

 ע~ש~ רוקחבמעשה

~~~
 חקירה בהקדם נלפענ~ד הי~ ז~ל והרמב~ם הראב~ד מחלוקת
 אשה~ לגבי ממונות בדיני חייב שהבעל חז~ל ובתקון חורהבחיובי

 ממנו~ נתגרשה שלא עד בהם וחייב עליו חיוביו כל חלו קידושין בשעתאם
 זמן כל אלא עליו רובצים אינם אלו קידושין לגבי שחייב החיובין שכלאו

 ולא ממנו ממונות חיובי פקעו לגרשה החליט אם אבל לקיימהשרוצה
 ל~ט ~גיטין דבגמ~ ונראה גירושין~ אלאמחוסר

 ע~ב~
 דרבי~ מ~ט יוחנן א~ר

 מינה דייקת וקא בשטר~ נמי עבד אף בשטר אשה מה מאשה לה להגמר
 ממונא~ ולא איסורא נמי עבד אף ממונא ולא איסורא אשה מהכאשה
 עליה שיש ממון להפקיע בא אינו שלה שגט זו כאשה וכו~ דייקת וקאפרש~י
 מתירה ~בעל מיתת ש~ין ובפנ~י איסור~~ ד~ה ~שם תוס~ ועיין איסור~אלא

 ע~ש~ ביה שייך לא דממונא איסורא לעניןאלא

~
 ולא בעלה על לה שיש איסור אלא מפקיע אינו אשה דגט מיהו
 כשגמר דמיד וצ~ל נפקעין~ מתי ממון חיובי לדייק וישממון~

 דהרמב~ם פליגי~ דבהא י~ל ומעתה ממון~ מחיובי נפטר להוציאהבדעתו
 ומשאר ומלרפ~תה ממזונותיה נפטר להוציאה בדעתו שגמר דמידס~ל

 יוכל שלא חז~ל תקנו דבנשתטית אלא לגרשה~ בדעתו גמר שהריחיובים
 במזונות שיתחייב תקנו לא ומיהו הפקר~ מנהג בה ינהגו שלא משוםלגרשה
 נישואין חיובי ושאר יגרש~ שלא רק תקנו לא דהם חיובים~ ושארורפואה
 והו~ל לגרשה בדעתו שגמר בשעה לה אזדו כבר שנשאה בשעהשנחחייב
 בחיובים חייב גרשה שלא זמן דכל ס~ל הראב~ד אבל דבריהס~ ע~פאנוס

 ועיין ודו~ק~ לרפאותה דחייב ס~ל לכן נישואין~ בשעת שנתחייבהראשונים
 פי~א ~ברכותצ~פ

 ה~ה~
 ודו~ק~ זה ~עין דפי~



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~  

~ ~

 יצו~א בג~י התש~מ אדר כ~ה

~~
 שליט~א ~ ~ ~ הקדושה דישיבה הכולל תלמידי ~ ~ ~ הרה~ג ידידי

 נאמנה~ בידידותוכת~ה

~~~
 גדול רעש בקול שיצאו חרדים בעתונים שראיתם מה על בקשתכם
 פושעים אנשים אודות קריחנו~ ברחובות קולות משמיעים וחזקאדיר
 אותן ומעגנין בהם שמרדו נשותיהם ובנפש בנפשותם שחטאוומורדים
 עבור הרבה ממון ומבקשים שבוקין~ ואגרח פטורין גט להם לתתומסרבין
 שאין בה~ המדובר אחותינו תעשה ומה לגרש~ מסרבין בכלל או הגט~נתינת
 שיודע ידוע אחד דין עורך יצא ולכן זהב~ עפרות המסרב להפושע לשלםלה

 בערכאות עמהן והולך עליהן ומרחם חיות עגונות הני של בצערםומרגיש
 בעליהם את לאנס שצוה ומין~ אפיקורס שופט מינו את מין ומצאשלהם~
 ולהצילם נשים להתיר התורה ע~פ ומצוה מותר שהוא ואמר גט~ להןליתן

 חיות~ עגונותמלהיות

~
 עד האלה האנשים לרדוף שצריך צידם על שעומדים מרבנים גם קמו

 לדבר החרדים אנשים הקהל מבין ולהבדילם אותם ולהחריםחרמה~
 עליות להם ליתן ולא שבקדושה~ דבר לשום ולא עשרה למנין לצרפו ולאה~~

 וגם לנשותיהם~ גט ויתנו שיתרצו עד לרדוף שאפשר מה בכל בהםוכיוצא
 לכוף נוכל לא אמאי בתים ובעלי מתחדשים רבנים ממקצת טענותנשמעים
 בעל שתתגרש או אופן באיזה נשותיהם את לגרש המורדים אנשיםאותם
 תחת ואסורה אגודה האשה להיות העשרים במאה אפשר אי כיכרחם~
 ~ועבדת היתה שהאשה שנה אלפים שלשח לפני שהיתה כמו ולעגנהבעלה
 שזכו ~זמה~ז אבל כשפחה~לבעלה

 לשויו~
 ששתיהם להיות צריך האגשים עם

 האשה אלא לגרש~ שלא או לגרש בידו שיהא ולא בשוה~ זה את זה לגרשיוכלו
 מימינים בזה ביניכם שיש ולפי אשתו~ את האיש כמו בעלה את לגרשתוכל

 בזה~ העני~ דעתי לחוות לי לשלוח ביניכם הוחלטומשמאילים~



~ ~ ~

~  

~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 מפלפלים אלו דברים כי בזה גדולה הכי העוולה כיאגיד~
 ~הנקרא פרםומח המבקשים אדם בני ביד ונכנםבעחונים

העדליינ~ם
 בלע~ז~

 לומר שיכול מי רק האמח~ מבקשים אין וממילא
 העולם דנין ע~~ז ואח~כ בעחון~ נכנםח היא הרי גדולה הכיםענסאצי~ע

 ח~ו~ החורה חשבון על בונה וזה םוחר זה ~ פלםחר ח~ו החורהועושין
 האחריוח מוטל ועליהם החורה~ גדולי הוראה למורי נמםר זה דבראבל

 העגינים ולסדר לכח~ בהצגע לקרב או לרחק אם דברים בהני לעייןוהחוב
 כללי לחיקון הצריך חיקון איזה בזה יש ואם הצורך~ כפי ואחד אחדכל

 גדולי החאםפו לכך הצריכה~ בשעה מעולם הי~ זה דבר כאשר הכלללטובח
 עולם לאור הדבר יצא ביניהם שהריצו קודש מכח~י ע~י או באםיפהישראל
 וההצטרכוח המקום לפי להם~ הנראה כפי הציבור לטובח חקנוחועשו
 אדני על מקובל להם שהי~ האמיחיח והקבלה החורה יםודי ע~פ הכלחיקנו
 למרום שעלה ישראל של רבן ע~י מםיני ומםורה בקבלה דור אחר דורפז

 נחיבוחיה וכל נועם דרכי דרכיה נפש משיבח חמימה ה~ חורח לנווהוריד
 הגדולים כל עם שבעולם אםיפוח כל יאםפו ואפי~ כח~ לנו אין ח~ו כישלום~

 לנו שניחן ממה יו~ד של קוצו אפי~ ח~ו לשנוח יכולים לנו איןוחלמידיהם
 חרוח הוא אלקים מכחב אלא אדם ידי מעשה שלנו החורה אין כימםיני~

 להשיב~ אין המלך וחוחם כחב אשר והכחב הלוחוח~על

~
 בנו בחר אשר ישראל לעמו וחםדיו רחמיו ו~רוב נועם~ דרכי דרכיה
 משה ביחו נאמן נביאו ע~י וצוה חורחו אח לנו נחן העמיםמכל

 חכמי לנו יורו אשר ככל למשמרח משמרח ולע~וח חקנוח לחקן ע~הרבינו
 ולעשוח חמימה~ ה~ חורח לקיים כדי עיניהם ראוח לפי ודור דור בכלישראל
 ולהעניש מהם~ מכשול ולהםיר ולפרט לכלל האדם בני לטובח וגדריםםייגים
 למען אישוח בעניני חקנוח ולחקן בממון~ הן בגוף הן לח~ירו שמעללמי

 הרשוח ~הם~ ישמע שלא מי וכל וריעוח~ ושלום ואחוה באהבה וידורוהשלום
 זה שיחפרדו או חורה לדין שיצייחו עד האשה ובין האיש בין לעונשםבידם
 אפשר אי ~אםמזה

 לפשרם~
 בשעח חיקנו טעמא ומהאי ולכן פטורין~ גט ע~י

 ד~ה רש~י ל~ג וגיטין ב~ כחובוח חום~ ~עיין וישראל משה כדח שהחקידושין
 דמקדש~~ כל ד~ה שם ובחום~ מקדש דרבנןאדעחא

~
 כי דעו האמח~ אוהבי החורה שוחרי ידידי אהובי זו~ קצרה הקדמה
 לכםוח דברים פטפוטי אלא ועוד עחונים הנאמרים הדברים אלואין



~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 שלהם דין העורך עם הללו ואנ~ים רשע~ אנשי הני של תעתועים המעשהעל
 ולהתנהג ה~ ובתורת ישראל באלקי לכפור רוצים הם~ תוהו של הם שואשל

 ע~פ לעצמם במות ולבנות חיים אלקים דברי להפוך העכו~ם~בחוקי
 לי~ב ווימענ~ס פי על או בארצותם הגוים ומשפטי ערכאות שלנימוסיהם
 בתי לנטוע ולא לעקור לבנוח~ ולא להרס וערכאותיהם ומשפטיהםהידוע~
 וכל זמרי מעשה עושים שונות ואמתלאות בתירוצים ומשפחותיהם~ישראל
 שלהם משפט בבתי לגוים ישראל וגוף בממון ממש למסירות עד נבלותמיני

 המסוה תחת כפינחס שכר ומבקשים נגישות~ מיני כל ועודוב~אי~אר~עס~~
 ברכות ~עיין אמרו בזה כיו~א ועל ~באות~ ה~ קנאת שמקנ~ין קנ~ותשל
ס~ג

 ע~ב~
 להר על יעלו לאו ואם מוטב~ שומעין אם שבגולה לאחינו אמרו

 חלק להם אין ויאמר כולם ויכפרו בכנור ינגן חנניה מזבח יבנהאחיה
 שיחחי~ ואפרש ישראל~באלקי

~ ~
 א~ יסודות~ ב~ נניח

 פסול~ עכו~ם ע~י מעושה שגט לדעת לנו יש
 פ~ח ~גיטיןובגמ~

 ע~ב~
 פסול~ ובעכו~ם כשר בישראל מעושה גט

 פסול כדין שלא כשר~ כדין בישראל המעושה גט שמואל אמר ר~נואמר
 ופריך בו~ אין הגט ריח אפי~ כדין שלא ופוסל~ פסול כדין ובעכו~םופוסל~
 בני לאו אי ליתכשרי~ נמי איתכשירי נינהו עישויי בני עכו~ם איממ~נ~
 מעושה גט תורה ד~ר משרשיא רב ואמר ליפסל~ לא מיפסל נינהועישויי
 ותולה הולכת ואחח אחת כל תהא שלא פסול~ אמרו טעם ומה כשר~בעכו~ם
 בעקיפין~ עליו ובאה לגרשה בעלה לכוף אנס עכו~ם שוכרת בעכו~ם~עצמה
 כדין שלא ודעכו~ם דמוחלף משום ומשני עכ~פ~ ליפסול כדין דשלאופריך

 עיי~ש~ הוא~ בדותא משרשיא ודרב פסול~ מה~תאפי~

~ ~
 גירושין ~הל~

 פ~ב~
 סע~ קל~ד סי~ ~אהע~ז ובשו~ע

 ח~~
 אנסוהו

 פוסל ואעפ~כ פסול~ הדין מן לגרשה חייב הוא אם לגרש~עכו~ם
 ולא בה אין גט ריח אפי~ הדין מן לגרשה חייב הי~ לא ואם הכהונה~מן

 זה אמרינן לא הגט נתינת על מעות קיבל ואפי~ הג~ה~ הכהונה~ מןנפסלה
 אלפים ב~ סי~ ~ח~ה להרדב~ז ובשו~ת ע~כ~נחרצה~

 צ~ה~
 לא אם ~פי~ כתב

 לעשותו בידו שיש בדבר בלבד איום הי~ רק כוכבים העובדי אותו מכיןהיו
 כללא וז~ל~ שאנס שופט בענין שהי~ דידי~ עובדא על שם וסיים אונס~נקרא

 הוי פעמים כמה אני רוצה שיאמר אע~פ שם השופט שאנשי זמן כלדמילתא
 תרצה אם שאלוהו האונס ונסתלק השופט אנשי שהלכו אחר ואם מעושה~גט
 כי הגט המסדר החכם ב~ואר תלוי והקולר כשר~ הגט אגי רו~ה ואמרלגרש
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 בגט מהםם לבי ועדיין לעצמו~ ויחוש לא~ או האונם נםחלק אם יודעהוא
 אם הדיין כששאלוהו השופט אנשי שהיו בעח בחח~לה דעחו שגילה כיוןזה~
 גדולה מודעא לך אין ברצוני שלא או ברצוני והשיב מרצונו~ הגע נוחןהוא
 כיון בנ~ד הלכך וכו~ מודעחו בו שחלה האונם נחברר שלא ואפי~מזו~

 שהלכו אע~פ ברצוני שלא או ברצוני שאמר דעחו וגילה אונם הי~שבתחילה
 מםדר אצל שיברר לא אם לחוש יש מרצוני~ אח~כ ואמר השופט אנשימשם
 מחחילה אמר שאפי~ כלל~ אנםוהו ולא עליו איימו לא השופט שאנשיהגט
 בפח~ש ~הובא עכ~ל כשר~ הגט אונם צד מחמח שלא מרצוני שלא אומרצוני

 הנ~ל~~אהע~ז

~
 ע~י מעושה הגט שאם היםוד עיקר הרי זה~ בפרט להאריך יש כי

 אמנם איש~ אשח נשארה זו אשה והרי כלל מחיר הגט איןעכו~ם
 להאריך לן אין פםול~ עכו~ם ע~י מעושה דגט פםוקה הלכה הוא כיהיוח
 הזמנה לו ששולחין ממי מזה גדול עישוי לך אין וא~כ המבואר~בדבר

~םאמענ~ם
 בלע~ז~

 ומאיים עליו דן והשופט שלהם~ ערכאוח המשפט מביח
 השופט אונם מחמח גט יחן אם מה~ח הוא פםול שהגט ~ כרצונוומעניש
 חש~ ל~ח ~םי~ יעקב משכנוח בשו~ח ועייןהנ~ל~

 שלישיח~
 מהרי~ט בשם

 ~סי~צהלון
 מ~~

 הביא והב~י לחומרא~ חלינן הראשון באונם לחלוח שיש דכל
 בעינה עדיין האונם כאילו הוי האונם לחדש בידה שיש דכל מהרי~קבשם
 במאםר נאסר שהוא מי אם פשוט ולכן ם~ח~~ קל~ד םי~ אהע~ז ~~ע~ועיין
 אוחו יניחו לא גט נוחן שאינו וכ~ז אשחו מםירח ע~י ערכאוח ע~ילשנים
 אחרים בעונשים לעונשו או ולאםרו להחזירו בידה יניחוהו אם וגםלצאת~
 היא והרי למפרע בטל ~ה גט הרי כנגדו~ לעמוד שא~א בזה וכיוצא ממוןשל

 שהיחה~ כמוא~א

 בדורוח ואפ~ה כשר~ ובישראל בעכו~ם הוא ~סול מעושהשגט
 לםפק חוששין לגיטין שהמעשה הצדיקים רבוחינו פםקואחרונים

 עיין פרוצוח~ ישראל בנוח הרבים בעונוחינו אשר ב~ורוח ובפרטממזרוח~
 םי~ מ~ג ~כלל הרא~ששו~ת

 ו~~
 אמרה דכי כחב ז~ל משה שרבינו אע~פ

 פלוגחא דאיכא וכיון עליו~ חולקין ור~י ר~ח להוציא~ אוחו שכופין עלימאים
 שלא מעושה גט ולעשוח הגדוליס ההרים בין ראשינו נכנים למהדרבוותא



~ ~ ~ ~
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~ ~  
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 בזמה~ז פרוצות הן ישראל בנות בעונותינו כי ועוד איש~ אשת ולהתירכדין
 מרבה זו בטענה המעשה וכל באחר~ עיניה נתנה שמא למיחשואיכא

ממזרי~
 םי~ ~אהע~ז הב~י והביאה וכו~~ בישראל

 קנ~ד~
 שם~ בשו~ע ועיין

 םע~ ~שםובלבוש
 בתלמוד בפירוש בו שנאמר מי שכל וי~א כתב~ כ~א~

 אלא כופין בפי~ נאמר שלא מקום בכל אבל בשוטים~ אפי~ פירושוכופין~
 ואם להוציא~ חייבוך חכמים לו אומרים אלא בשוטים כופין אין בלבדיוציא
 גדולי וכתבו וכו~~ אותו מנדין אין אבל עבריין לקרותו מותר הוציאלא

 לכוף שנזקקין ב~ד דורות מכמה שמעו ולא מימיהם ראו שלאהאחרונים
להו~יא

 אש~
 וכו~ ראוי לא וכן ילדה~ ולא שגים ע~ר ~עלה עם ששהתה

 בישראל~ וקטטות מריבות מרבים היו זה לכגון נזקקין היו שאם שראומפני
 יתמי אנו ק~ו עיניהם~ להעלים הראשונים הדורות חכמי הוצרכוולכך
 גט יאמרו ולא בישראל~ המחלוקת ירבו לא למען עינינו שנעציםדיתמי
 אני ואומר עיי~ש~ וכו~~ הבנים ועל הגיטין על לעז ויוציאו זה הואמעושה
 אי~ה כאשר זמנם של הפריצות עם דמיון לו אין אשר בדורנו דכ~שהקטן

 בזה~ בםמוך עודנברר

~
 המשפחה~ שלימות עבור ודור דור בכל ז~ל חכמינו שדאגו ודאי

 ושלחה כריתות םפר לה וכתב דבר ערות בה ~ומצא תורהואמרה
 ~~ש ונחלקו כ~~~ כ~ד ~ד~רים אחר~ לאיש והיתה והלכה מביתו ויצאהמביתו
 בה מצא אא~כ אשתו את אדם יגרש לא אומרים ב~ש ע~א~~ צ~ ~גיטיןוב~ה
 ד~ר~ או ערוה או אומרים וב~ה דבר~~ ערות בה ימ~א ~כי שנא~ דבר~ערות
 ב~ ~מלאכי שלח~ שנא ~כי שם םיימו ואפ~ה כב~ה~ וקיי~ל וכו~~ אומרר~ע
 ולא המשלח~ שנאוי אומר יוחנן ר~ שלח~ שנאתה אם אומר יהודה ר~ט~ז~~
 אשתו המגרש כל אלעזר ר~ דאמר שני~ בזיווג הא ראשון בזיווג האפליגי

 הוא ~נוי לב~ה דאפי~ ופירש~י~ דמעות~ עליו מוריד מזבח אפי~ראשונה
 הוא~ שנוי מיהו להוציא~ שלא לי~ כייפינן דלא ונהי המקום~ לפניהמשלח
 ואנקה בכי ה~ מזבח את דמעה כםות תעשו שנית ~וזאת דכתיב להודרשו
 בגדת אתה אשר נעוריך אשת ובין בינך הטיד ה~ כי על מה על ואמרתםוגו~
 אשת רא~ן~ זיווג ופירש~י י~ד~~ שם ~מלאכי בריתך~ ואשת חברתך והיאבה

 ~ונשמרתם וכתיב נעוריך~~ ~אשת בתרי~ כדכתיב קרא~ מישתעי ובהנעורים
 ~אהע~ז בשו~ע איפםק וכן ט~ו~~ ~שם יבגוד~ אל נעוריך ובאשתברוחכם
 םע~ קי~טםי~

 ג~~
 דבר~ ערות בה מצא אא~כ ראשונה אשתו יגרש שלא

 דאשה הרא~ם בשם בכנה~ג וכתב דמעות~ עליו מוריד מזבח הכיובלאו
 ראשון~ ~זיווג לגרשה לו אין אפ~ה לי~ ומאיםה ביותר מאוםהשהיא
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 צנועה ושאינה בדעותיה רעה אשה וכן ישלחנה~ שנאה אם שני~ובאשתו
 לגרשה~מצוה

 דבר לא ועל מעלי~ דלא אינשי ורבו הבאים בדורותהלבבות
 ותיקנו חז~ל ~מדו נשו~יהם~גי~שו

 כתו~~
 שהרוצה לאשה

 ובני מאוה~ג גרשום רבינו חיקן ועוד להוציאה~ בעיניו קלה תהא לאלגרשה
 אשתו~ על אשה אדם ישא שלא תיקן ועוד בע~כ~ אשה אדם יגרש שאלדורו

 לעובת תיקנו והכל לכל~ מפורםם והדבר זה~ על העובר על חרםוהטילו
 החזיקו שהעכו~ם בשעה אפי~ הי~ וזה רוב~ ע~פ האשה וטובתהמשפחה
 ~יבמות ז~ל ואמרו חרב~ כשבויוחנשותיהם

 ם~ב~
 מגופו יותר המכבדה

 במזונותיה~ וחייב עמו יורדת ואין עמו ועולה ולבזותה להכותהואםור
 םי~ ~אהע~ז בשו~עועיין

 ם~ט~
 בעשרה לה מתחייב אשה אדם כשנושא

 ולזון כפועל עצמו את להשכיר דחייב וי~א דברים~ בארבעה בה וזכהדברים
 רבותינו בשס ומהר~ם אלי~ רבינו בשם ~טור אשתואח

 שבצרפת~
 כמה ועוד

 ובאדם עיי~ש~ ושלומה~ המשפחה שלימות לטובת חז~ל שתיקנותקנות
 שתרצה זמן כל כתובתה על להוםיף מחחילה חז~ל תיקנו אשתו עלהמורד
 להוציא אותו כופין כך תחתיו להשאר רוצה אינה היא ואם תחתיו~ לישבהיא
 ~דף כתובות עיין כתובחה~ וליתןמיד

 ע~ז~
 ובשו~ע להוציא~ שכופין ואלו

 םע~ קנ~ד םי~~אהע~ז
 א~~

 בנות לתקגת חכמיס חשו הרבה הלבוש~ וז~ל
 ועוד כשבוי~~ בע~כ לה לשנוי וליבעל בעליהן תחת יושבות י~יו שלאישראל
 ליפטר תוכל שלא כשתראה רעה לתרבות שתצא חורבה מיני~ תיפוקלפעמים
 וכו~~ כתובה וליתן להוציא בשוטים אותם שכופין ואלו אמרו לפיכךמבעלה~

עיי~ש~

~~~~  ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~  ~~~ 

~
 ולטובת לטובתה האשה על חיובים ז~ל ותיקנו תורה ניחנה כן כמו
 בשעת שנתחייבה לעיל שזכרנו דברים ד~ הני והם המשפחה~חיי
 רוצה שאינה או מתשמיש שמנעתו כגון בעלה על שמרדה היא וכןקידושין~
 הפריצוח וכשרבו ע~ז~~ ~םי~ באהע~ז כמבואר עמה חשמש שלא כדילטבול
 אמרו אחרונה ובמשנה יוציא~ לך אני טמאה האומרת אמרו ראשונהבמשנה
 ראי~ תביא בעלה על ומקלקלת באחר עיניה נותנת אשה תהא שלאכדי

 ל~וציאה~ א~צ ראי~ הביאה לא ואםלדבריה~
 ו~יי~

 צ~ ~נדרים תום~
 ~~ב~



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

 ר~ן ועיין דאי~ורא~ חתיכה נפשה דשויה אי~ור לה התירו האיךשדחקו
 חכמים ביד כח יש כי לקידושין~ רבנן אפקעינהו אמרינן כי והטעם~שם~~
 אשה תהא שלא כדי כזו גדולה ב~ברא לך אני טמאה שאמרה דבריהלעקור
 וישראל~ משה ~כדת קידושין בשעת אומרים זה ומטעם באחר~ עיניהנותנח
 ~כי שנא~ תורה~ במתן לנו שנאמרו הגירושין ואופני הקידושין אופניקבעו וה~ ישר~ל~ חכמי ושהנהיגו תורה כדת חלין הקידושין להיות ~לומר~~
 ~עיין אחר באופן ולא כזה גט ע~י שיפקיעו אמרו והם אשה~~ אישיקח

 שם~~ ובנמק~י מקדש דרבנן אדעתא ד~ה ע~א ל~ג גיטיןרש~י

~
 ומעוקמת מ~ולפת והשקפה נורא חזיון ראינו ראה האחרון בזמן

 כדת עליהם מקבלין קידושין בשעת המוחות~ ועירבוב הדעחבבלבול
 לנהוג מתחילין החתונה לאחר זאת ובכל נוספות~ חומרות ועוד וישראלמשה
 בחיובי להחחשב בלי והמאד~ע הזמן מנהגי ע~פ ודעתו רצונו לפי אחדכל

 ידיעה מבלתי קצתם ~ הנישואין מתנאי עליהם שמוטל משה ודתהתורה
 ואכזריות המדות ורוע הלב וברוע במזיד ואחרים שלהם~מההתחייבות

 החדשה החורה מפני רוב וע~פ הורים~ שמתערבין מפני אחרים ועודשבהם~
 הנקרא המשכילים מבטןשיצאה

 קיבל זה רעיון אשר בלע~ז~ לי~~ ווימענ~~
 ונקרא ישראל בכרם גם וענפים ועיקרים שרשיםכבר

 ~ווימענ~
 החרדי~ ליב

 וממילא לאגשי~~ להתדמותשרו~ות
 קטטות גורם וזה עליהם~ להשתל~

 בדרך מחנהגים אשר והחפשים העכו~ם אצל מהחיים אנחנו עדים כיבביח~
 שהדרך לפי מתגרשין נישואין למחצה אפילו או מג~ אחד עדותם לפי אשרזו

 שמענו לא ולרביע לשליש ומעולם המשפחה~ בחיי גמור משבר הביאהזה
 בהקדמתו הראב~ד כתב וכבר מאד~ זר לדבר הי~ אלף מיני אחדואפילו
 הנפש בעליל~פר

 דל~
 אחת לקח ואח~כ יחידי האדם את הקב~ה ברא

 ולהיות לאשה לו להיות האדם אל והביאה האשה את ממנה ובנהמצלעותיו
 נבראו אשר מאיבריו כאחד עליו נחשבת שהיא מפני ולמ~עדו~ ול~עדולעזר

לשימושו~

~~
 ובתבונה בחכמה עשה אשר הא~ל מעשה כל ז~ל~ דוד בן אברהם הרב

 לטובת כי שכלי בקלות ~ני ו~ומר הכל~ ~ת עשהובדעת
 הנבראים כל כשאר האדמה מן ונקבה זכר נבראו שאילו אחד~ בראוולהנאתו ה~ד~

 עליה מקבלת שאינה הזכר~ אצל ~קבה כבהמה האדם אצל האשההיתה
 לשמשו~ אצלו עומדת ולא הזכרשולטנות

 א~
 וזה זה מלפני חוטף זה כי

 זה מיוחדים אינם וגם יפנה~ לדרכו ואיש בזה וזו בזה בועט וזה זה~מלפני
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 הבורא ראה ולכן עצמה~ בפ~י וזה עצמו בפ~י זה ~בראו שבתחילה לפילזה
 את ממ~ה וב~ה מצלעותיו אחח ולקח יחידי אותו וברא וה~אותיו האדםצורך
 ולמסעדו ולסעדו לעזר לו ולהיות לאשה לו להיות האדם אל והביאהאשה
 מושל יהי~ וכי לשמשו~ נבראו אשר מאיבריו כאחד אליו גחשבת שהיאמפני
 מאיבריו כאחד אליו משתוקקת תהי~ כי מאיבריו אחד על כמושלועליה

 ב~ ~בראשית לנגדו~ עזר מצא לא ~ולאדם וזש~ה גופו~ להנאותמשתוקקים

 כנגדו~ עזר מצא לא הבהמה יצירת כענין האדם את ברא אילו ר~ל~כ~~
 מתייחדת שאי~ה הבהמה כמו כלומר~ ~ לבדו~ האדם היות טוב ~לאואמר
 טוב אך תמיד~ אצלו עומדת שתהי~ כנגדו~~ עזר לו ~אעשה ולכן הזכר~אל

 ואין מהמתבודדות הם הבהמות כי האשה~ עם מתאחד האדםשיהי~
 אבראנו כלומר~ ~ כנגדו~ עזר לו ~אעשה ולכן לזכרים~ מיוחדותה~קבות
 שתעמוד לומר ~כנגדו~~ וזהו לו~ מיוחדת שתהא ממנה עזר לו שיהי~בענין
 לומר האשה~ בריאת אצל וחי~ ה~המה יצירת הזכיר ולכך ולילה~ יוםאצלו
 מן עזר לאדם הי~ ולא וחי~ הבהמה יצירת כע~ין לאדם האשה נבראתשאילו
 אותה בראותו האדם אמר זה ועל האדם מגוף הבורא בראה ע~כהאשה~
 ודבק אמו ואת אביו את איש יעזוב כן ~על אמר נלקחה ממנו כיוידע

 וע~כ אליה~ מיוחד והאדם לאדם~ מיוחדת שתהא זו ראוי~ כלומרבאשתו~~
 ולשמרה עליה ולרחם מגופו יותר ולכבדה כגופו אשתו לאהוב האדםראוי
 אותו ולאהוב לעבדו חייבת היא וכן מאיבריו~ אחד אדם ישמורכאשר
 עיי~ש וכו~~ אשתו על האדם את הבורא צוה וע~כ נלקחה~ ממנו כיכ~פשה~
 הגדול רבינו ה~ביא עדיף חכם מרנא מפי מסיני כנתינתן נפלאיםדברים

 ז~ל~הראב~ד

~~~~
 הקב~ה רצה הבריאה דמעיקר ז~ל הרא~~ד הגדול רבי~ו מדברי
 כאחד~ אותם ברא ולכן לשניהם~ טובים לחיים האדם אתלזכות

 בתורתו חכמתו גזרה וכן ממ~ו~ חלק להיותה האשה את ממנו הוציאואח~כ
 תכלית אל ולהגיע ונפלאותיו מעשיו גודל על לעמוד יוכל ומיהקדושה~
 ג~ ~בראשית בך~ ימשול והוא תשוקתו ~ואליך כתיב ובתורה מעשיו~חכמת
 ומשפט חק לו ~שם עליו המושל בורא לו יש כי האדם ידע למען ומיהוט~ו~~

 על חקיו שם כאשר הבלו ימי כל לעזרו עמו נתן אשר האשה אלבהתחברו
 בשור בו יחרוש לבל עליו צוה שדה לו נתן ~ לו שנתן אשר האדם מחנותכל

 השבלים קצירו ובעת שדהו פאת יכלה לא ובקצרו כלאים~ יזרע ושלאובחמור
 עומר וישכח התבואה ובאספו למלקט~ לעני אותם יניח ידו מתוךהנושרות
 תרומה יפריש בגורן ואספו התבואה כלותו ואחר לקחתו~ ישוב לאבשדה
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~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 לפניו ~וראו את יברך לחמו את אכלו ובעת חלה~ יפריש לישו ובעתומעשר~
 כל בקיצור~ וכיוצא~ בציצית מחוייב בלבושו וכן וזיתו~ בכרמו וכןולאחריו~

 חוקים לו שם אח~כ לישראל והנחיל במתנה הראשון לאדם הקב~ה שנתןמה
וגבולים~

 ואי~
 על משפחתי חיי הקב~ה הגביל והכ~ג אותם~ לשנוח

 אופ~
 זה~

 וחיי חייו יהרוס אלא יצליח~ לא והבריאה התורה מדרכי לשנות הרוצהוכל
 ח~ו~חבירו

 שומעין ולא להם~ שאין בינתם על וסומכין זה כלהמכחישיס
 הקטטות נתרבו שח~ו לאחר יעבורון לבל הקב~ה ששםלגבולים

 ובשו~ע בתורה הסי~ה לבקש במקום אחרות~ לסיבות או הנ~ללסיבות
 עליהם קיבלו אשר וההתחייבות ה~ דרכי ויודעים מקיימים הם האםלראות
 ולפשר הכשרים ישראל של ב~ד ע~י והקטט העול ולתקן וישראל משהכדת
 אפשר דאי ~היכי ח~ו לפרדאו

 לפשר~
 אוחזין הם חז~ל~ ותיקון התורה ע~פ

 הן הנשים רוב וע~פ הגוים~ דרך בערכאות הולכין ומיד עכ~~םמעשי
 הזמנה ושולחין משפטיהם לבתישה~לכות

 ~סא~ינ~א~
 שהן והנשים לבעל~

 ח~ו נעשות מיד במצוות ומדקדקות צניעות בבגדי ~הולכות וצנועותכשרות

 בענין בעליהן על מסירות מיני כל מגלות שלהן דין העורך וע~ימוסרות~
 אלעמאנ~י יותר יקבלו שעי~ז ובטעם בזה~ וכיוצא מסים והברחתמסחר

 מגיע לא תורה דין שע~פ שיודעות ולפי הבעל~ מן יגזול העכו~םשהשופט
 משפטי לבית הולכת ולכן בבעלה~ שמרדה היא שהיא רוב ע~פ כלוםלה

 כביכול העומדים ועוד דין העורך ובעזרת המסירה ע~י ושםהעכ~~ם~
 השו~ע נגד ~שהוא הדירה כל לה שמגיע השופט פ~סק האשה~להגנת
 מפני נדחית דהיאהמבואר

 בעלה~
 לו שיש והמעות והילדים~ הרהיטים וכל

 הילדים~ להחזיק ליתןצריך

 משלם אינו ואם להבא~ על חייב נשאר ואכתי לה מגיע לו אשר כל~~~
 עובדים שהם עליהם מוסרים אז השופט~ שפסק מהלהם
 עליהם מחפים הם אבותיהם ושגם בו~ וכיוצאאי~לעגא~ל

 ול~
 משלמים

 כות~ ~ואגי המגיע~ והמסיםהמכס
 ועדיין זר~ ולא ראו ועיגי מגסיון זה

 יהודי שכל בנשים~ ~כשרה אחת אשה שכתבה אצלי~ מונחתהסאפינ~א
 הם שלהם המסחרים וכל מכס~ משלמים אינם ו~יליאמסבורג פארקבארא
 דין~ העורך ע~~ המשפט לבית כתבה ככה המכס~ והברחת גניבה דרךעל

 של הפנקסים כל על ויעברו הבעל מאבי אינוועסטיגעישא~ן שיעשווביקש
 המכס~~ על משקר הוא אם הבעלאבי
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 בענין
 הילדי~

 כרצונם~ להם מניחין עכו~ם של והשופטים הערכאות
וכאילו

 הנשי~
 רק כלל~ להם שייכות להאב ואין הילדים שילדו בלבד הם

 או פעם לראוח רשות להם כשנותנים ולפעמים להחזיקם~ מעותשיתנו
 לראות א~א תירוצים במאה שוב רוב ע~פ שעות~ לאיזה בחודשפעמיים
 שעיר נעשה הבעל בקיצור ~ בזה וכיוצא להם טוב שאין מפניהילדים
 את לשנוא אותם מלמדת היא האשה~ אצל שהילדים זמן וכללע~אזל~
 תלך זמן ובעוד אתו~ לדבר רוצים אין כבר לראותם בא וכשהואאביהם~
 טוב ~שלא פםיכיאטאר מרופא מכתב ומביאה המשפט לבית ~נית~~~כ

להילדי~
 עריץ רשע דין והעורך לבריאותם~~ להם ומזיק אביהם~ את שיראו

 האשה ועל הילדים על ומרחם האמת~ ~רואה השופט ואז בזה~ מסייעוחרוץ
 לראות חזיון רשות כל ולוקח וחוזר עמהם~~ עושה הזה הרשע שהבעלמה

 והוא לאחר תנשא שהיא או להם~ לשלם רק מעכשיו לאב לו ואיןהילדים~
 א~~ כל לברר שא~א ענינים למאה עד יש ככה והנה ומ~לם~ ובוכהיושב

~
 מה הולדו מיום לבעל שהי~ מה כל ולקחה זה בכל הצליחה שכבר
 מה גם והביזנע~ס~ ומתנות~ והחתונה~ מצוה מהבר וא~ףשקבץ

 רוצה אינו והבעל פטורין גט רוצה היא אבל ~ בו וכיוצא מאביושקיבל
 רוצה שהוא הזה הגדול האכזר הרשע בעלה על בטענה באה היא אזליתן~
 להכירו רצה לא עכשיו ~שעד רב אצל נכנסת היא ואז ר~ל~לעגנה

 עזב והבעל בצער כ~כ הם היל~ים עם שהיא הגדול העוול עלומ~פרח ולדעתו~
 דרכי ודרכיהם העכו~ם השופט צו ~ע~פאותם

 נועם~
 משפטה חרץ זה והאיך

 תחת ש~ה עשאה שהתורה אשה של וחטאה פשעה ומה נגדה~בתורה

 ומהיום ח~ו~ התורה את לשנות אלא אחרת עצה אין ולכן כאלו~הרשעי~
 אז לגרשה ירצה לא ואם כרחו~ בעל בעלה את לגרש האשה תוכלוהלאה
 עד קשים עינויים מיני כמה עליו עוד ויניחו במאסר השופטיאסרהו
 ~נ~ח בגיטין ועיין אותה~ תתיר ומיתה מצרות~ הבעל ימות כי אושיגרש~

ע~א~
 ~מיכה גבר~ ~ועשקו דכתיב מאי רב~ אמר יהודה רב אמר

 ב~~
 וכו~

 אחת פעם הוה~ דנגרא ושוליא רבו~ באשת עיניו שנחן אחד באדםמעשה
 זה והלך וגירשה זה עמד וכו~ ואלונה אצלי אשתך שגר א~ל ללוות~ רבוהוצרך
 עמי ועשה בא א~ל לפרוע~ לזה הי~ ולא לפרוע זמנו שהגיע כיוןונשאה~
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 עליהן~ ומשקה עומד הי~ והוא ושותים ואוכלים יושבים הם והיובחוב~~
 גזר נחתם שעה אותה ועל בכוסיהן~ ונופלות מעיניו נושרות דמעותוהיו

 עיי~ש~דין~

~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~  ~~~ 

 חכם ~אין החכם אמר וכבר זיווגים~ בענין נסיון הרבה ב~ה לי יש כי~~
 וגדולה אלו~ בענינים הנסיון מן גדול מלמד לך ואין הנםיון~~כבעל

 או ותשע שתשעים אני ואומר עדים~ ממאה יותר עינים וראייתידיעה
 כל אצלם לסדר אפשר הי~ חמס~ ה~ועקות הנשים מן אחוז וחמשתשעים

העניני~
 ולהקיש תורה כדין לעשות עליהן שיקבלו רק בוקר ועד מערב

 כן וישראל~ משה כדת אמרה קידושין בשעת הויה מה ~ והיתה~~ויצאה
 אפילו אלא גט~ לידי כלל באין היו לא והרבה דהרבה ואמת ביציאה~יעשו
 בעיות שום יהי~ אם תורה לדין ישמעו אם גט~ לידי לבוא שמוכרחיןאותן
 ששוללים הילדים מפני הוא הגט מעכב הבעל אם רוב ע~פ ו~נהבזה~

 בשו~ע מבואר ולמשל חלק~ לו שמגיע ידוע התורה וע~פ לגמרי~ ממנווגוזלים
 הל~ ורמב~ם כתובות בה~ג ~עיין עכ~פ לאביהן שש מבני יותרדהבנים
 ובחו~מ פ~ב סי~ אהע~ז טור ועיין שם~ הראב~ד ובהשגות הי~ג פכ~אאישות
 וסי~ קי~ב סי~ ~כתובות ~לכות משנה ובספרישם~~

 רנ~ה~
 בזה הארכתי

 כשעדיין וגס האם~ אצל והבת האב אצל הבן לכו~ע שש לאחר ועכ~פבס~ד~
 האם~ ולא הבעל על הוא שהחיוב מה לתורה~ לחנכו חייב האםאצל

~
 בשו~ע מסודרים ודינים מפורש דין לו יש ענינים ושאר הדירה בעניני
 וגם לד~ת השומעת האשה מ~ד גזילה צעקת כאן אין וא~כ תוה~ק~ע~פ
 ישראל וחכמי התורה על עוול ~צעקת אין ולכן לד~ת~ השומע הבעלמצד

 ועושות התורה בדרכי שהולכות ה~שרות הנשים וגם התורה~ משניםשאינם
 לעשות שמחות אלא עוול צועקוח אין ה~ניעות בדרכי ומתנהגות בעליהןרצון
 נאמר ועליהם ולתורתו~ ל~~ נאמנים בתים ולבנות תפקידם ולמלא קונםר~ון

 אלו נשים ובזכות ע~~~ קי~ג ~תהלים שמחה הבנים אם הבית עקרת~מושיבי
 עלינו למקום טובות מעלות כמה ועוד ממ~רים~ אבותינו נגאלוה~דקניות
 נשים ו~חכמת האלו~ צדקניות נשיםבזכות

 בנת~
 א~~~ י~ד ~משלי ביתה~

 ~משלי וגו~~ מכרה מפנינים ורחוק ימצא מי חיל ~אשת שלמה אמרועליהם
 הם פחותים לא וב~ה י~~~ל~א

 נשי~
 מבשאר זה בענין שבדורנו צדקניות

 אינו עוול~ לצעוק יש ואם לעד~ עומדת וצדקתן שזכותן חלקן אשרי ~דורות
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 דרכי לשנות ורוצין ההתחדשות בדרכי ללכת רוצין אשר נשים אותן עלאלא
 להיות ג~כ שיצאו עתונים הני על לי פלא ולכן ח~ו~ עכו~ם דרך עלהתורה
 עכ~פ ח~ו~ התורה מעיקרי עיקר לעקור יועיל שח~ו בדבריםמםייעים
 יםדרו אלא ח~ו לערכאות ילכו לא איש או אשה ששום ~זה הראשוןהיםוד

 להם~ וינעם תוה~ק דעת פ~י מובהקים רבנים אצלהכל

~
 כי רשע~ אנשי המה באמת אשר אנשים ימצאו זאת בכל אח~כ אם

 המבואר כפי להם יעשו ודאי בליעל אגשי כמה נמ~איםלעולם
 אבוח בדרך הולכים התורה שומרי של צדק ב~ד פםק ע~פ הקדושהבתורתינו

 יצטרכו לא כמעט דזה פשוט לפענ~ד אבל ר~ל~~ ראביי~ם איזה של ב~ד~ולא
לזה~

~~~~~ ~  ~ ~  ~~~~ ~~~~ 

~~~
 לדעח שצריך מה הערה בדרך קצת להעיר רק בזה הננו המכתב
 בתורה כתוב שיצליחו~ משפחתי חיי החיים דרך בכל שקובעומה

 לבד נשים הקב~ה~ עשה גבולים כ~ג~~ י~ט ~שמות וקדשתו~ ההר את~הגבל
 והכהנים עמך ואהרן אתה ~ועלית לבד~ ומשה ואהרן לבד ובנ~י לבדואנשים
 שכולם התורה קבלת בשעת הנה כ~ד~~ י~ט ~שם לעלות~ יהרםו אלוהעם
 אפ~ה העליונה~ ומדרגה למעלה עד נתקדשו וכולם אלקיך~ ה~ ~אנכישמעו
 ~כל טען וקרח הוא~ בנפשו ח~ו הגבול על העובר וכל גבולים~ הקב~העשה
 ~ומדוע הם~ שוין והכל וכו~ ה~~ ~אנכי שמעו כולם ~ קדושים~ כולםהעדה
 כולם שאין הקב~ה מפי חחומין קבע משה רבינו אבל ה~~~ קהל עלתתנשאו
 כה~ג~ םגן הדיוט~ כהן כה~ג~ ~ בכה~ג ואפי~ ככהן~ כעם יהי~ ולאשוין
 ומדרגת מעלת ~ ישראל לוי~ כהן~ בישראל~ םנהדרין ראש צבא~ שרמלך~
 להיות ירצה אם ובישראל מישראל~ גבוה לוי וקדושת מעלת מלוי~ גבוהכהן
 עשהו~ שכבר מה לשנות אפשר שאי ו~דתו~ בקרח מבואר עגשו הריכהן

 ט~ז ~במדבר לו~ אשר את ה~ ויודע ~ובוקר אבל בכך~ רוצה אני גםוכמ~ש
 כפירה זה שוה~ נולדין והכל דעמאקראטי~ע הרשעים שטוענין ומהה~~~

 צדיק הי~ ומלידה מבטן כבר ויעקב מוחלט~ ושקר הקדושה בתורתינוגמורה
 ~כ~ט נדה דבגמ~ והגם רשע~ הי~וע~ו

 ע~ב~
 קאמר~ לא ורשע צדיק ואילו

 בת אלישבע שנשא אהרן ~הרי בטובים~ אדם ידבק לעולם ז~ל אמרומ~מ
 גרשון~ ממנו יצא יתרו בת שנשא ומשה גדולים~ כהנים ממנו יצאועמינדב
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 ור~ ורבקה~ ביצחק רשע בן צדיק לתפלת ~דיק בן צדיק תפלת דומהואינו
 גאון ר~ן ועיין אבות~ זכות לו שאין ר~ע ולא לנשיא מינוהו עזרי~ בןאלעזר
 כ~ז~ברכוח

 ע~ב~
 לו שאין אלא ממנו תורה יותר שיודע מפני לא ר~ע~ בכה
 הרבה~ בזה להאריך ויש א~ות~זכות

~ ~
 ~מ~ז יבמות

 ע~ב~
 ~נעמי לה אמרה

 לרות~
 שבת~ חחום לן אסור

 דוקא לה אמרה למה המפרשים וחמהו עכ~ל~ אלך~~ תלכי~באשר
 מהרש~א ועיין שבת~תחום

 ~בח~א~
 בלאו~ אלא דאינו שבשבת~ קלות דהוא

 כ~ק מרנא בשם לפמ~ש וכחב דמחמר~ לאו לה אמרה לא אמאי בכ~חותמה
 ד~וזרח עה~פ המדרש לפרש שאמר מגור~ זצוקלה~ה הקדוש הגאוןאדמו~ר
 כל על הקב~ה שהחזיר ב~~~ ל~ג ~דברים פארן~ מהר הופיע למומשעיר
 אמר בה~ כתיב מה שאלו עשו לבני וכשבא התורה~ את שיקבלו ולשוןאומה
 ברצון~ החורה קיבלו ישראל אבל וכו~ בעינא לא הכי אי אמרו תרצח~~~לא

 מפני חוה~ק את ישראל קיבלו הכי משום דילמא זצ~ל~ אדמו~ר כ~קוהקשה
 דבר שם הי~ אילו הכ~נ ואין אותה~ קיבלו ולכן טבעם נגד בתוה~קשאין

 קודם הקב~ה צוה דלכן ז~ל~ והשיב מקבלין~ היו לא ישראל לטבעהמתנגד
 לעלות~ יהרסו לבל סביב ההר את להגביל הגבלה~ מצות התורהקבלת
 כמה דבר בכל ולהתבונן ושורשו דבר כל אחר לחקור ישראל שלומטבע
 ואחד אחד לכל תחומין ונתן הגבלה מצות הקב~ה להם שצוה ובזהשאפשר~
 ישראל~ של טבעם נגד שהוא דבר להם צוה בזה עמידתו~ מקוםהיכן

 ודפח~ח עכל~ק ישראל~ של שבחו וזה ונשמע~~ ~נעשה אמרוואעפ~כ
עיי~ש~

~ ~
 להרוס לבל אדם כל שכל את להגביל התורה~ כל של יסוד דזה נראה
 נכלל וזה והמצוה~ התורה ע~פ לו הראוי מכפי יותר ה~ אללעלות

 על ישראל שקיבלו הבנה~ לשון הוא ד~נשמע~ ונשמע~~ ד~נעשהבמשמעות
 המצוות ע~י להם שישפיע מה רק יותר להבין ירצו שלא תורה~ במתןעצמם

 שאמרו ע~~ ויתר שאת ביתר עוד הקב~ה להם הגביל נשים והנהוהתוה~ק~
 ~סוטהחז~ל

 כ~~
 לדרכי לבוא ובניהן בעליהן שיוכלו כדי עוה~ז בעניני לסייע הואנשים עשיי~ של עיקרן שכל והיינו תורה~ בחו את ללמד אסור

 דבזה כנגדו~~ עזר לו ד~אעשה בקרא המפרשים כמ~ש והיראה~התורה
 ללמוד שלו תכליח עיקר דהבעל כנגדו~ שהן במה לבעליהן עזר הםהנשים
 דמה~ט בניה~ את ולגדל בעלה את לשמש נבראת ואשה מצוות~ ולעשותתורה
 בעלה הא מובן~ אינו ולכאורה האבודרהם~ כמ~ש שהזמ~ג ממ~עפטורה



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 בכמה שהרי קשה~ יותר ולפענ~ד קודם~ זה ושיעבוד למקום משועבדג~כ
 דזה שפיר~ אתי ולה~~ל כן~ והכ~נ בכבודו~ חייבין ואתה אני אמרינןדברים
 בניה את ולגדל בעלה רצון לעשוח אלא תורה ללמוד שלא הנשיםתכלית
 ובזהלת~ת~

 אתיי~
 מע~ו~ת אותה מ~טלת המצוה אם ולכן העוה~ב~ לחיי

 נעמי לה אמרה להתגייר~ רות כשבאת כן כז~~ ממצוה היא פ~ורהבעלה~
 בזה ויש האדם שכל הוגבל דאצלינו היינו תחומין~ לן אסר הראשוןהיסוד
 דאי~ה נעמי והשיבה וישראלים~ לוים כהנים ו~שים לא~שים מיוחדיםגבולין

 עיי~ש~ מנעמי~ יותר מעלה בעלת להיותרוצה

 כי~
 כל הגבולים~ ונאבדו נ~ש~שו אשר במדינת~ו המכה הוא זה
 לנו ויש החחומין~ בכל גבולו ולהשיג חבירו בגבול ליכ~ס רוצהאחד

 תולין שח~ו לאותן וכ~ש אחרים~ בדברים לתלות ולא התורה לדרךלחזור
 שאמרו והגם משרשיא~ דרב חששא באמת שהוא העכו~ם בערכאותעצמן

דר~
 מינה חמור ואדר~ה לתלות~ דמותר משום אי~ו הוא~ בדותא משרשיא

 עצמה לתלות בדבר איסור איכא ודאי הא אבל דאורייתא~ אפי~ דאסוראמרו
 שאי~ה במה עי~יה שנת~ה אחת כל ובעונ~ה ובשופ~יהם~ העכו~םבער~אות

 מ~עלה~ להתגרש לה שיסייעו בהם ח~ו עצמה וחולה הולכת מידשלה
 ממזרים ח~ו ומרבה מעושה גט הו~ל כן והעושה חמור~ איסורדהוא ופשו~

 ישראל משפחות כל ועל עלינו ישפות שלום ששמו שמו והשי~תבישראל~
 ה~ יתן לעמו עוז ~ה~ עולם~ ועד מעתה עליהם ~הרה כח ויערהשלום~

 כ~~~~ ~תהלים בשלום~ עמו אתיברך

~~~
 ידידכ~ הנני

 ה~ ולישועת ל~ובתן ומצפה ישראל של בצערן המשתתף
 ונפש~ בלב עיןכהרף
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 תשנ~ג םיון י~חבם~ד

~
 שליט~א לוין נתן ר~ המפורםס העו~ד

~~
 שלומים~

~ ~
 מתן התעכב שונות םיבות ובגלל במועדו~ לידי הגיע ניםן י~ג מיום
 להשיבו~ ממהר הנני פנאי קצת שמצאתי וכעת הנה~ עדתשובתי

~~~
 גט יםדר לא שהוא לביהמש~פ יודיע ביה~ד ~אם במכתבו~ כותב
 החדש חוק מחמת עישוי גם כולל ~ איום תחת נמצא שהבעלמכיון
 למניעה נחשבת גט לתת הבעל שמניעת להחליט יכול לאביהמש~פ

 לבירא~ פיתא נפל הרי הדברים פני הם כך אם ומעתה עכ~ד~ חוזר~לחיתון
 הוא החוק מטרת ~יקר כלוהרי

 לאל~
 בגט אשתו את לשחרר הבעל את

 בידי הםכמות בםירובו~ הבעל יעמוד שבאם החוק את המציאו כך~משום
 הםי~ה זו אם והרי הזוג~ בנכםי מחלקו בחלק האשה את לזכותהביהמש~פ

 ~יה~~ לגרשה~ הבעל יםכים בגללהאשר
 ולפי כזה~ גט לםדר ידו ~ת יתן לא

 הועילו ומה במרדו הבעל יעמוד ושוב זה עם יתחשב ביהמש~פדבריו
בתקנחן~

~~
 בית דעת עם יתחשב שהשופט לומר כלל הדעת על עולה אינו זה דבר
 האשה על להגן בכדי אלא נברא שלא החוק של עיקרו שכל בדברדין
 את לתת הבעל על השפיע השופט שפםיקת ואחרי אותה~ יעגן לאשהבעל
 דפשיטא מילתא אכן אתמהה~ בי~ד~ חוו~ד בגלל ידו את השופט יםלקהגט~
 גט ה~ה הגט את לתת מםכים החוק ובגלל גט~ לתת כה~ג מםרב בבעלהוא

מעושה~
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 מהרח~ש ע~ אונס~ הוה גיזום אם בפוסקים דיעות חילוקי מצינו
 כמה דאיכא קמן הא וזל~ש והאונס~ המודעא קונ~רס חייםבתורת

 המהרי~ק אמנם~ אונם~ מיקרי לחוד דהפחדה הםוברים רבווחאוכמה
~שורש

 קפ~ה~
 ולא דגזים אינש דעביד אונס הוי לא לחוד דבהפחדה כ~

 אונס חשיב דלא פשי~א ור~ח האי רב לדברי ~אפי~ המהרי~ק וז~לעביד~
 או הזיקה בריא לי~ עביד דאי במידי לי~ דגזים היכא אלא בעלמאבגיזום
 לא שמא יעשהו כי דאף דבר לעשות שיגזמו היכא אבל בממונא~ אובגופא
 בכך חבירויוזק

~~~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~ ~  ~~ ~  ~~ 
~~ ~~ ~ ~  ~~~~~ ~  ~~~ ~~ ~ ~~ 

 לא כ~ז ~~~~~~
 אשתו את ישחרר לא שאם החוק נוצר הרי כך דלשם דנן~ בנדוןשייך

 הוה ובודאי מרכושו~ חלקיפסיד בג~
 ג~

 מעושה~

~~
 הזוג בני נכסי בחילוק לשינוי גורס רק החדש ~החוק במכתבו~ נאמר
 וזה האשה~ פרנסת להחזקת שיחסר מה להשלים צורך בכך ישכאשר

 סי~ ח~ד ~אהע~ז באג~מ הגאון בתשובתתלוי
 ק~ו~

 הוא הערכאות שהחל~ת
 ג~~~ לתת בסירובו לתלות שאפשר לאשה מזונותלהעניק

~
 כשהיא אלא אשתו במזונות חייב האיש אין ע~~ סי~ באהע~ז פסוקה
 תחתיו כשיושבת אלא מזונות רבנן לה תיקון דלא שס~ ובב~יעמו~
 דין לה אין ב~ענה באה ואינה תחתיו יושבת כשאינה אבלומשמשתו~
 מדין במזונותיה חייב אז לגרשה חייב והבעל במקרה אמנםמזונות~
 ע~ מחמתו~ להינשאמעוכבות

 מהרי~~
 סי~ ~ח~א

 קי~ג~
 שאחרי באשה

 מזונות ~ חכמים שחייבוהו ~כיון הנופל~ חולי לבעל שיש לה נודענשואיה
 מוציאה שאינו כ~ז לה דיש נראהנמי

 בג~
 מגורשת ואינה כמגורשת ~

 פסק ~רם וביה~ד להו מיתדר דלא בזוג ולפי~ז במזונותיה~ חייבשבעלה
 במזונות~ לחייבו אין לגרשה חייבשהבעל

~
 יו~ר מזונות מנכסיו להוציא א~א בגט בי~ד ע~פ חייב והבעל במק~ה
 וב~ש ובח~מ ז~ סע~ ע~ ~סי~ באהע~ז כמבואר חדשים ששהמתקופת

שס~
 שליש ביד הממון מעכבין רק הממון כל לידה נותנין אין ~ומ~מ
 הכל לה יתנם ~שלא ל~ סע~ צ~ג ובסי~ המעות~~ מן אותה וזניןומפרנסין

 ו~ו~~~~ יום לל~ יום מל~ וכן יום ל~ מזון כדי אלאמיד



~ ~ ~ ~

~ ג~ ~  ~ ~ ~  ~~~~~ 

 בהחיעצות ~ הנ~ל בחוק שינוים להכנים להשתדל ישהאיחור~
 להלכה~ שיתאים ~ הוראה~גדולי

~~
 וחפץ עליהם~ תבוא ד~ ~רכת העיגון מכבלי נשיי הני בהצלת העוםקים

 ~עמלס~ ברכה לראות יצליח בידםד~

~~~~
 התורה~ וברכת רב

~
 כבדים לחצים או מרכושו ממון הפםד של לחץ תחת ניתן הגט שאם לדעחי
 ברור יהי~ שהחוק לראוח צריכים ולכן מעושה~ גט שזה לחשוש ישאחרים

 מרצונו~ שלא ניתן שהגט כלל לחשוש מבלילגמרי
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