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 אחדות קהלות החרדים לאנדאן יצ"ולכבוד הרה"ג אפרים פדווא שליט"א, אב"ד הת

היות שאני עסקתי הרבה בפרשת הכפייה של הרב ר' מנחם מענדל בלום שליט"א, ונתברר לי בבירור 
גמור שהי' כפייה בסידור הגט שלו, והאברך הנ"ל היה כפוי י"ט שעות, ולא הי' בדעתו להסכים בשו"א 

תנו לו זכויותיו, והכפייה היה ודאי שלא כדין, כי אין לזה שום היתר, כמו שביארתי ליתן גט מבלי שינ
בהקונטרס שלי "והייתם נקיים", דכפייה כזה אין שום פוסק מתיר, אדרבה בפשטות בשו"ע מבואר 

 שאסור, ואפי' בכפייה של ישראל שלא כדין, נשארה האשה אשת איש גמורה, ואין בגט שום תוקף. 

  
עיני אמאי לא התחשב מע"כ בערעור הבעל ובבירור הבית דין שמרו משפט, הלא מבואר ופליאה ב

פ"ח, חדושי אנשי שם רש"ק, קצ"ז[,  קמא ]מהרשד"ם יו"ד סי' רנ"ה, רמ"א שו"ת נ"ו, שו"ת נו"בבפוסקים, 
דבמקום שיש ערעור על גט אסורה לינשא קודם שיתברר ויתלבן הדבר, ותמה תמה אקרא על מע"כ 

, ולמה לא פירש נואף מנחם מענדל ביקסנשפאןלה א בירר הדבר קודם שסידר החופהאמאי ל
, שאם היה מברר כשמלה עם הבעל הרב ר' מנחם מענדל בלום שליט"א, ועל מה מיהר לסדר החופה

כל הפרטים אולי היה יכול לפשר עמו בזכויותיו על הילדים, ולסדר גט בלי שום פקפוק, הלא ידוע 
חומר אשת איש דמחמרינן לסדר גט שיהא בתכלית הכשרות, ואפילו במקום חשש דרבנן כגון שיש 

 כמה שמות נתנו גט אחר, וכש"כ בכפייה שלא כדין שאין לסמוך על גט כזה.

  
י בזה לבקש ממע"כ, שאם יש לו ידיעות בזה הענין מה שלא ידעתי, נא להודיענו במוקדם ובאת

האפשרי, כי כבר ערכתי הרבה מחאות ע"ז, וגם בדעתי להמשיך למחות בזה, ואם כבודו לא ישיב לי אז 
כיון שמע"כ מזלזל בדברים  אהיה מוכרח לצאת במלחמה על מע"כ, מלחמת מצוה כדת של תורה,

ואהיה מוכרח לפרסם לרבנים דפה באמעריקא ולרבנים בלאנדאן ולאברכים לומדי  לו,חמורים כא
מסייע ומחזק ידי עוברי עבירה, מסית ומדיח כיון שתורה, שאין לסמוך על הוראת מע"כ, והרי הוא 

 ואינו מתחשב בדעת תורה הקדושה, ובחומר עון אשת איש רח"ל,  וכדי בזיון וקצף.

  
והייתם נקיים" מה שביררתי שם שכ' מחוייב עפ"י ד"ת להשיב על ערעור ושלחתי למע"כ קונטרס "

הבעל ועל בירור הב"ד הנ"ל אם יש לו מה להשיב, ואם לאו מחוייב לומר טעיתי, כדרכה של תורה, כדי 
שלא להרבות ממזרים בכלל ישראל ח"ו, ואשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ומודים על האמת, 

כם עד ט"ו בתמוז, ואם לא אקבל תשובה ממע"כ  עד זמן זה, אז אהיה מוכרח ואני ממתין על תשובת
 ללחום מלחמתה של תורה, כמו שכתבתי.

  
והשי"ת ירחם עלינו שיטהר את לבבינו ויוליכנו בדרך האמת ושיקוים השיבה שופטינו כבראשונה 

גואל צדק במהרה ויועצינו כבתחלה וכו' ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך בחסד וברחמים בביאת 
 בימינו אמן.

 
 פה קרית יואל

 משה יעקב שמשון הלוי טייטלבוים
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 לכבוד הרה"ג אפרים פדווא שליט"א, אב"ד התאחדות קהלות החרדים לאנדאן יצ"ו

מענדל בלום שליט"א, איז מיר קלאר געווארן מנחם וויבאלד איך האב מיך אריינגעלייגט אין די פרשה פונעם גט פון ר' 
ינו אז דער מאן האט נישט געהאט בדעה צו גט'ן איידער מען שטעלט אים אז עס איז געווען א געצווינגענער גט, דהי

צו זיינע רעכטן איבער די קינדער, נאר מען האט אים איינגעשפארט פאר ניינצן שעה, די כפיה איז זיכער געווען שלא 
ן שולחן ערוך איז אפילו כדין, אזוי ווי עס איז ערקלערט אין מיין קונטרס "והייתם נקיים", און ווי עס איז ערקלערט אי

ביי א כפיה פון אידן, אויב איז עס שלא כדין בלייבט די פרוי א אשת איש לכל דבר, און דער גט האט נישט קיין שום 
 קראפט.

 
איז א גרויס וואונדער פארוואס דער רב האט זיך נישט גערעכנט מיטן ערעור פונעם מאן, און מיטן בירור פון  דעריבער

עס איז דאך קלאר אין שו"ע אבהע"ז, אז אין פאל עס איז דא אן ערעור אויף א גט, איז די פרוי  שפט,בית דין שמרו מ
נישט ערלויבט צו חתונה האבן ביז די זאך ווערט קלאר, דעריבער איז זייער אומפארשטענדליך פארוואס דער רב האט 

ער ער האט מברר געווען דעם ענין, אייד נואף מנחם מענדל ביקסנשפאןפאר דעם  זיך געיאגט צו שטעלן חופה
פארוואס האט ער עס נישט איבער געשמועסט מיטן מאן הרב ר' מענדל בלום שליט"א, ווען דער רב וואלט געווען 
מער געלאסן און מברר געווען אלע פרטים, וואלט ער מעגליך געקענט אויסארבעטן א פשרה איבער די קינדער, און 

שום ספיקות, דער איסור אשת איש איז דאך זייער הארב, אז אפילו ביי א חשש דרבנן,  דאן מסדר זיין א גט אן קיין
זיך  טאר מעןביי א כפיה שלא כדין  זיכער אז יז דאךלמשל ווען עס זענען דא עטליכע נעמען, געבט מען נאך א גט, א

 נישט פארלאזן אויף אזא גט.
 

דא פונעם רב, אז אויב האט ער ידיעות אינעם ענין וואס איך ווייס נישט, זאל ער מיר מודיע זיין וואס פריער,  איך בעט
ווייל איך האב שוין אסאך מוחה געווען איבער דעם ענין, און איך פלאן ווייטער צו אנגיין מיט די מחאות, און אויב וועט 

ען ארויס צוגיין אין א מערכה אקעגן דעם רב אזויווי עס פאדערט זיך דער רב נישט ענטפערן, וועל איז זיין געצווינג
לויט די תורה, וויבאלד דער רב איז מזלזל אין אזעלכע הארבע איסורים, אויך וועל איך מוזן מפרסם זיין פאר די רבנים 

אה פונעם רב, ווייל ער אין אמעריקע און לאנדאן, און פאר כולל יונגעלייט, אז מען קען זיך נישט פארלאזן אויפן הור
איז א מסית ומדיח מיט דעם וואס ער שטופט צו און איז מחזק די עוברי עבירה, און צום גרויס ווייטאג רעכנט ער זיך 

 נישט מיט די תורה, און מיט די הארבקייט פון אשת איש.
 

ווען אז אויב האט דער רב וואס איך האב געשיקט צום רב דעם קונטרס "והייתם נקיים", אין וועלכען איך האב מברר גע
צו ענטפערן אויפן ערעור, און אויפן בירור פון ב"ד, איז ער מחוייב על פי תורה צו ענטפערן, און אויב האט ער נישט צו 
ענטפערן איז ער מחוייב מודה צו זיין אז ער האט געמאכט א טעות, אזוי ווי דער דרך התורה, כדי עס זאלן נישט 

זרים ח"ו, און וואויל איז פארן דור וואס די גדולים נעמען אן די רייד פון די פשוט'ע און זענען מודה פארמערט ווערן ממ
תשובה ביז ט"ו תמוז, אויב ביז דעמאלט וועל איך נישט דערהאלטן קיין תשובה, וועל  א על האמת, איך ווארט אויף

 איך מוזן ארויסגיין אין א מלחמה ווי פריער געשריבן.
 

אויבערשטער רחמנות האבן אונז מטהר זיין די הערצער, אונז פירן אויפן אמת'ן וועג, און זאל בקרוב מקויים זאל דער 
ווערן די ברכה פון השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה וכו' ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך בחסד וברחמים 

 בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
 פה קרית יואל

 שמשון הלוי טייטלבוים משה יעקב
 


