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  ו"קרית יואל יצ

  

 ד"בס

 ק" לפע"חודש סיו� תש

 אל מנח� מענדל ביקסענשפא�

וג� לקחת את ,  צירל בלו� שלקחת מקח רע לעצמ� לדור בזנות ע� אשתי,אחרי הדברי� האלה
 .את הדברי� האלהמוטל עלי לכתוב אלי� , �בניה

 זמ� ג� יצא ערעור באותו,  כשיצא הקול שאשתי קבלה ממני גטבימי� הה�הלא   )א
 .ד בבירור הלכה שהגט פסול הוא"ב

 .ע� הגט יש ג� ערעורהיה זה בידיעת� ש ,�ילאכששידכו אותה   )ב

שלא " שמרו משפט"ד "התרו ב� הב, אחר שיצא הקול שברצונ� להזדווג ע� אשתי  )ג
צירל "ההתראה היתה בצירו� בירור הלכה ש, תקרב אליה מכיו� שהיא אשת איש

  אותהאי� ל� לסמו� על שו� רב המתירעל פי הלכה ו, ל דבר לכהיא אשתי" בלו�
 .עד שיסתרו כל הבירורי� לאיסור

 אשר אמרו בואו חשבו�,  היו אנשי� אשר הסיתו את אשתי נגדיי שידוע לכפי  )ד
ולא להתחשב באיסור , ואשר על כ� הסיתו ג� אות� להזדווג לאשתי, להנק� ממני

 .ל"החמור של אשת איש רח

 י מכיו� שלא היה ל, מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי,מר דרשניאבל דבר זה או  )ה
ושערוריית הגט הפסול התחיל עוד בטר� , את� שו� די� ודברי� או מחלוקת

ולגנוב את אשתי ואת , ולמה נתעברת על ריב לא ל�ועל מה , שגרשת את אשת�
 .בני

רמיא עלי בא חיועל כ� , ומכיו� שעל פי די� תורה צירל בלו� היא אשתי לכל דבר  )ו
  .לזעוק ולהתריע שתעזוב את אשתי ואת בני תיכ� ומיד

ויאמרו , אבל מכיו� ששתיקה כהודאה, עז היה רצוני שמכתב זה ישאר בהסתרה ולא יצא לרחוב
על כ� הריני אנוס ,  ובגידה זו  ומסכי� למעשה ניאו�ה מינה ניחא ליעהבריות מדשתיק הבעל שמ

  .לפרס� מכתב זה ברבי�
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צו וואוינע� צירל בלו�  ווייב  מיי�אז דו האסט זי� צאמגעשטעלט מיט,  האט פאסירט עסנא� וואס
 .פיל אי� פאר א פליכט דיר צו שרייבע� דאס פאלגענדע, )בזנות (אירמיט 

, ייט ווע� עס איז ארויס דער קלאנג אז מיי� ווייב האט באקומע� א גט פו� מיראי� יענע צ  )א
ד מיט א בירור הלכה אז דער גט איז "אי� די זעלבע צייט איז אוי� ארויס א ערעור פו� ב

 .פסול

האסטו געוואוסט אז צוזאמע� מיט� גט איז , ווע� מע� האט דיר אנגעטראג� מיי� ווייב  )ב
 .אוי� דא א� ערעור

, נא� וואס אי� די גאס איז ארויס א שמועה אז דו ווילסט זי� צאמשטעל� מיט מיי� ווייב  )ג
דיר זיי האב� , האט בית די� שמרו משפט דיר אנגעווארנט אז דו זאלסט עס נישט טוה�

או� דו זאלסט נישט גיי� וואוינע� מיט , אוי� געשיקט א בירור הלכה אז זי איז מיי� ווייב
ביז , פארלאז� אוי� קיי� שו� היתרזי�  נישט על פי הלכה מעגסטוז או� א, א� אשת איש

 .ווילאנג דער איסור ווערט נישט אפגעפרעגט

ווי אי� פארשטיי זענע� געווע� מענטש� וואס מיי� פרוי האט זי� פו� זיי געלאזט העצ�   )ד
דאס איז געווע� צוליב חשבונות וואס זיי האב� געהאט מיט מיר או� , אקעג� מיר

או� פאר די זעלבע סיבה האב� זיי דיר , רעכענע�צואפ� א געלעגנהייט זי� אפגעטר
 הארבע איסור �'נישט רעכענע� מיטזי� צוגערעדט זי� צאמצושטעל� מיט מיי� ווייב או� 

 .ל"פו� אשת איש רח

וויבאלד אי� האב קיינמאל נישט געהאט קיי� קריג מיט , אוי� דיר איז אבער א קשיא  )ה
ע גט האט זי� אנגעפאנגע� ווע� דו האסט נא� געוואוינט ' פו� די פסולאו� די פרשה, דיר

דעמאלטס פארוואס האסטו זי� אריינגעמישט אי� א , מיט דיי� געוועזענע ווייב
 !?ט מיי� פרוי או� קינדער'גנב'או� דו האסט גע, קריגעריי וואס האט נישט מיט דיר

ליגט אוי� מיר א חיוב צו , יי� ווייבוויבאלד על פי די� תורה איז צירל בלו� נא� אל$ מ  )ו
 .או� אזוי אוי� פו� מיינע קינדער, פאדער� פו� דיר אז דו זאלסט זאפארט איר אפלאז�

אבער , אי� וואלט זייער געוואלט אז דער בריוו זאל בלייב� פריוואט או� נישט ארויסגיי� אי� גאס
וועל� מענטש� מיינע� אז אי� בי� , � שווייג� מיינט כאלו מע� איז מסכי–וויבאלד שתיקה כהודאה 

דעריבער בי� אי� געצווינגע� יא צו מפרס� זיי� , מסכי� אז דו זאלסט ווייטער וואוינע� מיט מיי� ווייב
 .דע� בריוו
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