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úùøôá "øòáøòô éååòì ñééåå" 

  
מסדר הגט הכריז  שה,י" נ)פראממער(קלונימוס קלמ� יהושע ווייס ה " של האבר� מוהעטבנושא הגט מו

ואשתו אסתר חנה , ק שהגט פסול ובטל"א לפ"בפומבי ביו� חמשה עשר בשבט דהאי שתא תשע
  .ובניה מ� השני ממזרי�,  שתקבל גט חדש מבעלהעד למשפחת לעווי אסורה להנשא לאיש

  
אסור לשתוק , מ משו� חומר העני� של הפרת התורה"מ, י שקשה לי לחלוק עליכ� ולזלזל בכבודכ�"אעפ
 חילול הש� אי�  שישובמקו�, במקו� שהפרו תורת�' ומוכרח אני הקט� לקיי� עת לעשות לה, בזה

  .חולקי� כבוד לרב
  

נואפת אסתר חנה ווייס נואפת אסתר חנה ווייס נואפת אסתר חנה ווייס נואפת אסתר חנה ווייס והמשה הערש פערבער משה הערש פערבער משה הערש פערבער משה הערש פערבער נוא  נוא  נוא  נוא   הועליכ� סמ�, ל"נכ הכשיר הגט ה" שמעהיות
 ה� שהתרת� ל,ל"ולדור כדר� איש ואשתו בזנות רח, באיסור חמור כזהלהכניס עצמ�  למשפחת לעווי

  .וג� הדבר מפורס� ברבי� שסמ� עליכ�, ל"הבטל הנגט ה על סמ� זה את זולישא 
  

בעוד   היא� קיבל הוראה זו להתיר אשת איש לעלמאמענהשא� יש לו , כ"בקש בזה ממעמ לכ� אני
 וא� לאו עליו להכריז , נא להודיענו במוקד� האפשרישמסדר הגט בעצמו מכריז שהגט פסול ובטל

  . שמחוייבי� להפריש זה מזו תיכ  ומיד
  
 ñééåå éååòì"  היה ישראל לגוי עד פרשה זו שלאזמ ולא נשמע כזה, הדבר הזה צועק עד לב השמי� כי
ôøòáøò" ,ובעוד שהבעל היה מוכ� לית� גט אחר, דבעוד שמסדר הגט בעצמו מכריז שהגט פסול ובטל ,

ו כשהרב המסדר עשה "ו ב� בנו של ק"וק,  יכשיר הגט- ובלי לדבר כלל ע� הרב המסדר - יבא רב אחר 
   . והסתיר את עצמו ממנובעצמו כל מיני השתדלות להתקשר עמו לישא ולית� כדת של תורה

  
�ומפני מה רק כשמזכרי� שמו , א� כ� מה ההפרש בינ� לבי� קוק,  אתה נוהג באשת איש בהפקירת כזווא

  . אתמהה, י ולא כשמזכיר� שמ�"של קוק צריכי� לכתוב שר
  

אהיה מוכרח לצאת , לכ� אנו מזהירי� אות� שא� לא נשמע מענה מאת� עד שבוע, העני� בוער כלפיד אש
ואי� עונשי� , ולפרס� פרצופ� האמיתי ברחובות ובשווקי�,  תורהמלחמתה של,  אדירה נגד�במלחמה

  .אלא א� כ� מזהירי�
  

מחני� ' ובזה עוקרי� קדושת ישראל דכתיב והי, שיזלזלו בדבר חמור ונורא כזה, אוי לנו שכ� עלתה בימינו
  .ל"ועוברי� על לא תנא  רח, ולא יראה ב� ערות דבר ושב מאחרי�, קדוש

  
שיטהר את לבבינו ויוליכנו בדר� האמת ושיקוי� השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו ת ירח� עלינו "והשי

  .לבד� בחסד וברחמי� בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ�' ומלו� עלינו מהרה אתה ה' כבתחלה וכו
  

  פה קרית יואל

�  משה יעקב שמשו� הלוי טייטלבוי



è éåìä ïåùîù á÷òé äùî   íéåáìèéé                                         RABBI MOISHE TEITELBAUM 

öé ìàåé úéø÷"å 20 GETZEL BERGER BLVD. #104                                                                                    
MONROE N.Y. 10950 

845-782-8995 

 
ñá"ã 
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 �וואס דער מסדר הגט , י"נ) פראממער(ה קלונימוס קלמ� יהושע ווייס "אויסגעפאפט� גט פו� האבר� מואי� די נושא פונע
או� אז זיי� פרוי אסתר חנה למשפחת , לוהאט מפרס� געווע� דע� פארגאנגענע� חמשה עשר בשבט אז דער גט איז פס

אויב זי וועט יא חתונה האב� או� ,  מא� ביז זי באקומט א פרישע גט פו� איר מא�אר נישט חתונה האב� צו א צווייט�לעווי ט
 .ממזרי� קינדער זייערעזענע�   א צווייט�מיט

  
�� טערצושאבער צוליב דע� חומר פו� , שווער צו קריג� אוי  איי� או� מזלזל זיי� אי� אייער כבודאונז  וואס עס איז טראצדע

 אז אי� דאס הייסט ,הפרו תורת�' או� אי� מוז מקיי� זיי� דע� עת לעשות לה, תורה איז אוממעגלי� צו שווייג�הייליגע די 
או� אי� פאל פו� חילול , נישט פארשווייג�עס  או� ס וועג�'פאל מע� צושטערט די תורה מוז א יעדער טו� פאר� אויבערשט�

 .ווי עס שטייט אי� די גמרא במקו� חילול הש� אי� חולקי� כבוד לרב, � רבני�הש� קוקט מע� נישט אויפ� כבוד פו

  
נוא  משה הערש נוא  משה הערש נוא  משה הערש נוא  משה הערש או� אוי  איי� האט זי� פארלאזט דער , איר האט מכשיר געווע� דע� אויבענדערמאנטע� גט ווי אזויאו� 

ינע� בזנות ואו� צו ווא ,איסורזי� אריינצולאז� אי� אזא הארב� למשפחת לעווי     נואפת אסתר חנה ווייסנואפת אסתר חנה ווייסנואפת אסתר חנה ווייסנואפת אסתר חנה ווייס או� דיפערבער פערבער פערבער פערבער 
ברייט באקאנט דאס או� אוי� איז  ,� גט'לו פסאויפ� סמ� פו� דע�צו חתונה האב�  מתיר געווע� זיי וואס איר האט, ל"רח

 . אז זיי האב� זי� פארלאזט אוי  איי�בוריביי� צ

  
 שת איש אינדערצייט וואסאר געווע� א� דעריבער פארלאנג אי� פו� איי� אז אויב איר האט א הסבר ווי אזוי איר האט מתי

ישט או� אויב האט איר נ,  ביטע אונז מודיע זיי� ווי אמשנעלסט�לו אז דער גט איז פסרופט אויס מסדר הגט זעלבסט דער
 .יב צו באפעל� פאר זיי זי� אפצוטייל� זאפארטקיי� ענטפער דא� זענט איר מחו

  
 זייט כלל ישראל עקזיסטירט אז אינדערצייט וואס דער אכנישט פאסירטאו� עס האט נ, די עוולה שרייט ביז צו� הימל

 זאל קומע� א� - וויליג געווע� צו געב� נא� א גטאיז דער מא� אז  נא� דערצואו�  - ולמסדר הגט שרייט אז דער גט איז פס
ר מסדר האט אנגעווענדעט אלע ש ווע� דע"או� כ, ורכרעד� מיט� רב המסדר זאל ער מכשיר זיי� די גט� זי� דאנדערער או� ָא

 . או� איר האט זי� באהאלטע� פו� אי�או� דורכשמועס� דאס עני�מיט איי� פארבינדע� צו מיטלע� זי� 

  
או� , ט וואס זענט איר בעסער פו� קוקי אשת איש דא� מ עני� פו� א אייט אזא הפקירות ביאוי  מ� רט זייאו� אויב איר פ

 ?ר נאמע�עווע� מע� דערמאנט איש או� נישט "מע� צושרייב� ימ   די נאמע� פו� קוק דארפארוואס נאר ווע� מע� דערמאנט

  
וועל , ווא�א  ב איר גיבט נישט קיי� ענטפער ביז� אז אויעאיי� ווארענאי� דעריבער טוה , נט ווי א העליש פייערעדי זא� בר

או� מע� , ער ריכטיגע געשטאלט זיי� איבעראל אייאיי� או� מפרס�ט א מלחמה קעג� מיאי� זיי� געצווינגע� ארויסצוגיי� 
 .שטראפט נישט איידער מע� ווארנט

  
וואס דור� דע� ווערט , וויי צו אונז אז אזוינס האט פאסירט אי� אונזער דור אז מע� זאל מזלזל זיי� אי� אזא הארבע זא�

או� מע� איז , אה ב� ערות דבר ושב מאחרי�מחני� קדוש ולא יר' והי: ווי עס שטייט אי� פסוק, אויסגעריס� קדושת ישראל
 .ל" לאו פו� לא תנא  רחעובר אויפ�

  
בקרוב שוי� זאל  סעאו� , � וועג'אונז פיר� אויפ� אמת,  הערצעראונזערע מטהר זיי� �זאל דער אויבערשטער רחמנות האב� או

לבד� בחסד ' ו� עלינו מהרה אתה הומל' מקויי� ווער� די ברכה פו� השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה וכו
  .וברחמי� בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ�

  
  

  פה קרית יואל

� משה יעקב שמשו� הלוי טייטלבוי


