
 רבנות ראשית תג בפסיקוחדר"

 חרם ירושלים

 בירושלם שהתקיים הארצי הרבנים בכנוס אחד פה שנתקבלו בישראל אישות לגדרי קבועות תקנות

 . י"תש שבט א"כ - ח"י בימים

, ורבבות לאלפים שעולים, רחוקים ואיים ארץ מקצוי, הגולה תפוצות מכל גלויות קבוץ לרגל. ה"ב 5 

 לתקנות הולמים שאינם קדומים מנהגים אתם ומביאים, הגדול עלינו' ה בחסד בארץ ומתישבים

 בעניני בישראל הקהלות רבני ותקנות, ב"תו ירושלים ת"שבעיקו דישראל דארעא מרי חכמים

 ולהרוס בישראל מחלוקת להביא עלול זה ודבר, וחליצה יבום וגרושין גיטין ובעניני ונשואין קדושין

 הקדמונים רבותינו של תקנותיהם לחדש לעצמנו חובה וראינו מצאנו לזאת, ישראל בית שלום את

, בישראל הבית ושלום שלום דרכי מפני אותם מחייבת שהשעה כאלה תקנות עוד ולהוסיף ל"זצ 10 

 האחרונים הדורות ועד רבינו משה מימי, הקדמונים רבותינו תקנות לכל יסודי מקום תופסים שהם

 מטה של דין - ובית מעלה של דין - בית וברשות, ושכינתיה הוא בריך קודשא ברשות. לקהלותיהם

 של המורחבת המועצה חברי הגדולים הגאונים ובהסכמת, דישראל ארעא מרי קדמאי רבנן וברשות

 בישראל שנעשו ישראל תקנות ככל ק"תוה בתוקף ומתקנים גוזרים בישראל הראשית הרבנות

 15 . עולם ולדורות לקהלותיהם

 הנשואין הרשמת אחרי ובעשרה חופה בשעת שלא ולארס לקדש מישראל ואשה איש לכל אסור. א

 נזקק שהוא מישראל איש כל על חמור בחרם רובץ זה איסור. מקום שבכל הרבנות לשכות במשרדי

 אשה לו שארס איש כל. עליו להענש שראוי פלילי לחוטא נחשב והוא, אלה אירוסין - קידושין לעדות

 אחרי, וישראל משה כדת כריתות בגט זאת ארוסתו לגרש חייב, ל"כנ וקידושין חופה בשעת שלא

 20 יגרש אשר ועד. ישראל - לארץ הראשית מהרבנות מוסמך ד"בי עליו יפסקו אשר ככל פצויים תשלום

 . ד"בי עליו יטילו אשר כפי במזונותיה חייב, ל"כנ הפצויים ובתשלום

 . ב

 הואיל, אחד ויום שנה עשרה שש בת מגיל קטנה שהיא אשה לו לקדש מישראל לאדם לו אסור( א)

 ונחלשו הדורות שנתמעטו בזמננו, ולעובר לאם מות סכנת, בהריונה מסתכנת היא זה מגיל וקטנה

 25 זה איסור. רבים במקרים שהוכח כמו, ועגון תקלות לצאת עלולות אלה ומנשואין והואיל, הכוחות

 . ל"הנ מהגיל למטה כשהיא בתו את לקדש שלא הנערה אבי על גם חל

 לא אם הראשונה אשתו על שניה אשה עם להתארס או לארס שראלמי ואשה לאיש אסור( ב)

 . לישראל הראשיים הרבנים בחתימת מאושר נשואין - בהיתר

 קודמת חליצה שמצות להלכה עליהם קבלו, שבארץ האשכנזים בקהלות וכן ישראל קהלות ברוב. ג

 30 שהיבם ובמקום. בםלי אותם מניחים אין, ביבום רוצין, והיבמה היבם, כששניהם וגם, יבום למצות

 יבמים שרוב הדבר ברור ובזמננו ובהיות. ליבם אותם מניחים שאין המקומות בכל נהגו, אשה נשוי

 כשתי התורה תהיה שלא, ישראל במדינת ואחדות שלום דרכי ומשום, מצוה לשם מכוונים אינם

 עליהם לאסור ,והלאה מעתה ויתישבו שיעלו אלה ועל ישראל - ארץ תושבי על גוזרים הננו, תורות

 שיפטרו עד ד"בי עליו שיפסקו מה כפי יבמתם במזונות וחייבים ,לחלוץ וחייבים, לגמרי יבום מצות

 35 המועצה החלטת י"ועפ מיוחדות במסבות רק להתירו אפשר זה איסור. בחליצה יבמתם את

 . לישראל הראשיים הרבנים בחתימת המורחבת



 דישראל ארעא תקיפי ורבנן מרנן מפי ישראל - בארץ לומקוב נהוג דבר וחליצות גיטין, קידושין סדור

 מוסמכים י"ע אלא, נשואין, קידושין לסדר שלא ישראל קהלות ברוב נהוג וכן, ל"זצ הקדמונים

. וכרך עיר שבכל ר"הרה ומשרדי המקומיות הרבנות ולשכות לישראל ר"הרה מטעם לכך וממונים

 40 עסק לו יהא לא וקידושין גיטין בטיב בקי נושאי מי כל; דתלמודא דינא י"עפ מיוסדת זאת תקנה

 לא אם, וחליצות קידושין בטיב בקי שהוא ולאמר לעצמו השם ליטול רשאי אדם כל ולא. עמהם

 ד"יו ל"ז א"רמ כתבה זאת הלכה. אלו לתפקידים התמנה וגם, והמקומית ר"הרה מפי לכך שהוסמך

 תשובה פתחי עיין) מרובה בזהירות לישרא - ארץ בכל מקובלת והיא, ד"קנ' סי ע"ואה ב"רמ' סי

, נשואין, קידושין לסדר בישראל ורב איש כל על לאסור גוזרים הננו יסודה ועל'(. א ק"ס שם ע"אה

 45 שבערי הראשית הרבמות של ידם וחתימת כתבם י"עפ אלה לתפקידים והתמנה שהוסמך לא אם

 הטלת בתוקף. ל"ז כמלאכים םראשוני של גדרם פורץ הוא הרי, ברשות שלא זאת העושה וכל. י"אר

 ואלך הקיימות ישראל קהלות כל/ על/ עול, בישראל הרבנים תקנות חומר ככל העובר על חרם

 לנו ושומע. לישראל גואל בוא עד בהם הכתוב כל את ולקיים לשמור, י"בעזה להבא שתתקיימנה

 לישראל הרבנים ראשי. טוב ברכת עליהם ותבוא ינעם ולשומעים, רעה מפחד ושאנן, בטח ישכון

 50 .עוזיאל חי מאיר ציון בן הרצוג הלוי אייזין יצחק

  יד סימן העזר אבן - ו חלק אומר יביע ת"שו

, תקוה פתח פה האיזורי הדין בבית לידינו בא מעשה. ו"ת תקוה פתח. ק"לפ א"תשי תמוז חודש. ה"ב

 בו חפצה אינה והיבמה, ליבם רק רוצה והוא, ליבום אחיו אשת לפניו שנפלה תימן מעולי באחד

 בדבר ואתבונן עמדתי והנה(. לו להתיבם לסירובה סביר טעם ללא) .ויפטרנה לה שיחלוץ ותובעת

... , י"תש שבט א"כ בתאריך, לישראל הראשית הרבנות י"ע בירושלים שנתקבלה החדשה התקנה 55 

, ע"הש ומרן ם"הרמב רבותינו הוראות עלינו קבלנו ותימן המזרח ועדות הספרדים אנו והנה

, מצוה לשם מתכוונים שאין הזה בזמן אף לחליצה קודמת יבום שמצות כחכמים שהלכה שסוברים

 ? לא או, לדידן ל"הנ להסכמה תוקף יש אם ביאור חובת עלינו וחלה

... 

 60 דעת הנה, הראשונים בו שנחלקו, קודמת חליצה מצות או קודמת יבום מצות אם הדין ובעיקר( ד)

 הראשונים שרוב ביארנו שכבר, ד"לנ אנפין ניהדר( ו)... , קודמת יבום שמצות הראשונים רוב

, ם"והרמב, ף"והרי, השאילתות: ומהם. שאול דאבא כרבנן לחליצה קודמת יבום שמצות פוסקים

, ההר מן אברהם ורבינו', הא ישעיה ורבינו, והעיטור, ן"והראב, א"וריב, ם"ורשב, ד"והראב

, יוסף והנימוקי, ן"והר, ש"והריב, א"והריטב, ה"והרא, א"והרשב, ן"והרמב, והמאירי, ה"והרמ

 65 המנהג ושכן ספרד חכמי כל דעת ושכן, יונה רבינו פסק שכן(, קח' סי) ד"ח בתשובה ז"הרדב וכתב

. ומגנצא וגרמיזא שפירא רבני דעת שכן' כ( לא' סי החולץ' פ) והמרדכי. ש"ע. ובפרובינצא בקטלוניא

 פסק וכן. ש"ע. ועוד יהונתן ורבינו ה"והרז אפרים רבינו דעת שכן הוסיף שם ז"הרדב' ובתשו. ש"ע

 יבום דמצות להלכה הסכימו האחרונים מגדולי הרבה גם והנה(. קסה' בסי) ערוך השלחן מרן

, לישראל הראשית הרבנות ונשיאי חברי בה שהסכימו שהתקנה ברור הדבר ומעתה .... קודמת

 70 דמצות ע"הש ומרן הפוסקים הוראות שקיבלנו המזרח ועדות הספרדים לדידן תוקף כל לה אין

 בארץ הם שהשואלים ואפילו', שכ( פג' סי ע"חאה) עוזיאל משפטי ת"בשו וראיתי .... .קודמת יבום

 שנוהגים האשכנזים לקהלות קבועים דינין בתי וישנם הואיל מ"מ, ל"ז דמרן אתרא שהוא ישראל

 אין ביבום רוצים שניהם ואם, ק"דמח א"הרמ פסק מנהג עליהם שחל מסתברא, א"הרמ כהוראות



 ליבם היבם נצטוה ולא, שאול לאבא היבמה הותרה לא הדעות ולכל והואיל. ליבם אותם מניחים

 75 גם אם, אח אשת של כרת באיסור היבמה נשארה זה ובלא, מצוה לשם כשמכוין אלא, רבנן לדעת

 ששניהם במקום' אפי יבום לסידור מלהזדקק להמנע לנו שמוטב אומר אני לכן, לכך שיכוונו נלמדם

 במשפטי ע"וע. )כ"ע. ל"ז א"הרמ כפסק מזה שיחדלו ליעצם עלינו מצוה אדרבה אלא ביבום רוצים

 הוכיח וסופו, לספרדים גם כן לפסוק שדעתו ניכר עיניו ריסי ומבין(. קיט' סי ע"חאה ת"מה עוזיאל

 ,כלל מחוורים דבריו ואין. לגמרי יבום מצות לבטל ההסכמה על לחתום שנצטרף תחלתו על

 80 והנה ..., נכון אינו זה, מצוה לשם כשמכוין אלא ליבם היבם נצטוה לא רבנן' לד שגם ש"מ ואעיקרא

 לנו אין ומרן ם"דהרמב אתרא ישראל שארץ כיון אשכנזים של קבועים דין בתי שיש במקומות גם

 ושלא, מרן כהוראות י"בא נוהגים אנו והיתר איסור עניני בכל שהרי, ושמאל ימין מדבריהם לזוז

 רוכל אבקת ת"בשו מרן ש"וכמ ,תתגודדו לא בזה שייך ולא, א"הרמ ד"עפ המיוסד אשכנז כמנהג

 כרבא ל"וקי, אחת בעיר דינין בתי כשתי ל"הו הראשון כמנהגו נוהג קהל וכל שהואיל(, לב' ס)

 85 בני שאין עצמו בפני כעיר וקהל קהל שכל ועוד, תתגודדו לא משום בזה אין ג"דבכה( יד ביבמות)

 פנים ת"בשו כ"וכ. ד"עכ. בתשובותיו כהן דוד ר"מהר כ"וכ. אחר קהל לבני לכפות יכולים אחד קהל

 משום בזה שאין אבותיו כמנהג נוהג קהל שכל, והספרדים האשכנזים לגבי( קלג' סי) ב"ח מאירות

' ואפי, להחמיר בין להקל בין אבותיהם במנהג יחזיקו הקהלות מבני ואחד אחד וכל, תתגודדו לא

 דליכא אחת בעיר דינין בתי כשני ממש שהם, זה לענין ומוריד מעלה הרוב ואין, דאורייתא באיסור

: ל"הנ בהסכמתם לישראל הראשית הרבנות ונשיאי חברי שכתבו ומה. .... תתגודדו לא משום בהו 90 

 לאסור גוזרים לכן תורות כשתי התורה תהיה שלא ישראל במדינת ואחדות שלום דרכי ומשום

, כלל נכונים דבריהם ואין, בזה המדה על הפריזו ת"במחכ, דוקא לחלוץ וחייבים, יבום מצות לגמרי

 וכן, והיתר איסור ענייני ושאר וטרפות שחיטה בדיני הוראות בכמה יום בכל מעשים שהרי

 המחבר מרן כדעת הספרדים, רבותיהם כמנהג נוהגת קהלה כל, המשפחה וטהרת שבת בהלכות

 95 ובקריאת בתפלה והמבטא, הנוסחאות בחילוקי נוהגים וכן, א"רמ ביד יוצאים והאשכנזים, ע"הש

 התורה תהיה כך י"שע מעולם חששנו ולא, ב"וכיו, ומזוזות תפלין ת"ס של הכתב ובצורת. התורה

 ואלו ואלו, אבותיו מנהג שנוהג שיסמוך מה על לו יש אחד שכל ידוע שהדבר מכיון, תורות כשתי

 כשר בשר לקנות שלא להזהיר(, א"תרי' סי) ראיה באגרות קוק י"הגרא כ"וכ. חיים אלהים דברי

 זה ושאין, אשכנז לרבני ספרד חכמי שבין והמנהגים ההוראות חלוקי מפני, הספרדים מאיטליזי

 100 האיטליזים מחולקים, יחדיו דרים והאשכנזים שהספרדים ל"בחו מקום שבכל שכשם, חדש דבר

 באו שכעת אלא. ו"ת ירושלים ק"פעה נהוג היה וכן. ק"באה כאן הדין והוא, זה מפני שלהם

 אחדות נגד ו"ח דבר בזה ואין. כנגדם לעמוד הוכרחתי לכן, הללו עולם גדרות לפרוץ ובקשו יחידים

 אל משום, אבותיו כמנהג ולנהוג להזהר חייב אחד שכל יודעים הכל כי, שלום דרכי ונגד האומה

' בקונט ישראל הצבי' בס וראה] .ל"הנ ההסכמה לדברי תשובה כ"ג ומכאן. כ"ע. אמך תורת תטוש

 105 השחיטה בענין דנו לישראל הראשית הרבנות מועצת של אחת בישיבה', שכ, ו"פ עמוד לדור משואה

 לאחדות אהבתו רוב מתוך, ל"ז עוזיאל צ"הגרב ל"הראש והציע, י"בא המטבחים בבית ובדיקות

 השחיטות את ולאחד, הספרדית השחיטה על לוותר, העדות שבין ההבדלים מחיצות והסרת, האומה

 התנגד ל"ז פראנק פ"הגרצ ברם, האשכנזים מנהגי עליהם יקבלו הספרדים שגם והסכים, בירושלים

 ספרדית שחיטה ואארגן אני אקום, שחיטתם לביטול יסכימו הרבנים אם אף: ואמר, בתוקף לכך

 110 מדורי המקובלים ובמנהגיהם, אבותיה כמסורת לנהוג להמשיך עדה כל על שלדעתנו לפי, בירושלים

 עוזיאל צ"הגרב נמשך, לספרדים היבום איסור של ההסכמה בענין שגם וכנראה. כ"ע. דורות

 פסקי לבטל שחלילה ובאמת. השורה שמקלקלת אהבה וגדולה, האומה לאחדות מאהבתו, לשיטתו



 ומאן מחיל מאן רבים ובשל, האומה לאחדות הדמיון בשביל ספרד רבני גדולי דאתרא מרי רבותינו

 ...[. בעד יכפר הטוב' וה, שביק

 115 

 וכל, ל"ז דמרן גלימיה בשפולי דנקטינן דידן שלגבי ברור נראה ד"שלפע נשמע הכל דבר סוף( ט)

 קודמת יבום מצות, חיים אנו מפיהם אשר הפוסקים מגדולי בנין ורוב מנין רוב, שעמו קדושים

 אומר שגזרו לישראל הראשית הרבנות וחברי נשיאי להסכמת תוקף כל ואין, הזה בזמן גם לחליצה

 אורויי ולדידן .... לכך סמכות כל להם ואין, המזרח ועדות מהספרדים גם, יבום מצות לגמרי לבטל

, יבום מצות לשם שיתכוונו, וערכה המצוה גודל להם להסביר שיש אלא, ליבם לכתחלה להו מורינן 120 

 ש"וכמ, כך על להקפיד אין ממון לשם גם או נוי לשם גם יתכוונו אם שאפילו, בהכי להו ותסגי

 מכוין שהיבם לדבר רגלים יש אם ש"וכ. ל"הנ חיל איש בבן ח"והגרי השלחן והערוך יעקב השבות

 יש ד"בנ גם ולכן. זו רבה מצוה לקיים אותם יעודדו הדין שבית מאד שראוי שבודאי, מצוה לשם

. נחלתו על המת שם להקים כדי ולהתיבם היבם לבקשת להסכים היבמה על להשפיע הדין - לבית

. אמן הקדושה בתורתו עינינו יאיר/ ת"והשי/ ת"והש. טוב ברכת תבא ועליהם ינעם ולמוכיחים 125 

 ט"ס יוסף עובדיה

  כו סימן העזר אבן - ח חלק אומר יביע ת"שו

 . ק"לפ ד"תשל סיון ח"ר. ה"ב

( א"שליט) פרנקל ידידיה יצחק ר"כמהר, המפורסמים הגאונים הרבנים וחביבי ידידי מעלת כבוד אל

 130 טנא שלמה ר"וכמהר, ד"אב(, א"שליט) ורנר ברוך שמואל ר"וכמהר, יפו א"לת ד"וראב הראשי הרב

 . סלה טוב וכל והשלום החיים עתרת אחרי. ד"אב(, א"שליט)

 היבם אודות, ד"תשל - 11949 מספר ד"ביה של התיק עם יחד, לנכון הגיעני כבודכם מכתב יקרת

 נפטר אשר, שרעבי לייט'גו מרת אחיו אשת את ליבם, יבום מצות לקיים שברצונו שרעבי אברהם

 מעדות ששניהם ובהיות. להתיבם ד"ביה של דין לפסק מסכימה היבמה וגם. קיימא של זרע בלי

 135 דעת דעתכם, קודמת יבום שמצות שפסקו ע"הש ומרן ם"הרמב הוראות עליהם קיבלו אשר המזרח

 האשכנזים מנהג כן שאין פי על אף, דאתרא מרא שהוא, מרן כדעת מעשה לעשות שיש תורה

 הרבנות י"ע שנתקבלה חדשה תקנה ישנה ואמנם. קודמת חליצה מצות ל"דס א"רמ ביד שיוצאים

(, נא עמוד ה' סי ע"חאה א"ח יצחק היכל ת"בשו והובאה, )י"תש שבט א"כ ביום, לישראל הראשית

 עליהם לאסור, והלאה ומעכשיו מעתה, י"לא ל"מחו שיעלו אלה ועל, ישראל ארץ תושבי כל על שגזרו

 140 מאיר צ"הגרב, לישראל הראשיים הרבנים שני זה על וחתמו'. וכו לחלוץ וחייבים, יבום מצות לגמרי

 בתור בקדש משרת שבהיותי, חזו שפיר קדשכם עיני אולם. ל"זצ, הרצוג הלוי א"והגרי, עוזיאל חי

 המזרח מעדות לפני ובבוא, ל"הנ התקנה נגד מעשה עשיתי, יפו - אביב בתל ד"וראב הראשי הרב

 שקבלנו ע"הש מרן וכדעת, ליבם אותם עודדתי אדרבה, יבום מצות לקיים שרוצים ומתימן

 לקיים להם להרשות הוראתי תהיה ואם, להכרעתי הדבר להשאיר תרבני ענותכם לכן. הוראותיו

 145 למעלת להשיב והריני. קדשכם דברי כ"ע. כהלכה יבום מצות לקיים להם תפסקו, יבום מצות

 .לבבי עם כאשר כבודכם

 ... 

 ישראל ארץ תושבי כל על לגזור, לישראל הראשיים הרבנים שכתבו מה על לתמוה יש ומעתה

 לבם מלאם שאיך, עוזיאל צ"הגרב על ובמיוחד נפלאתי ונוראות, יבום מצות לגמרי עליהם" לאסור"



 150 וכל, זה הוא כי יאמר אשר ככל הוראותיו קבלנו אשר הקדוש ומרן, הפוסקים גדולי נגד לצאת

, להסכמתם תוקף כל שאין מסתפינא ולא ואמינא, יבום מצות לקיים ולאסור, שעמו קדושים

 עדות ומבני ספרדים והם, יבום מצות לקיים הבאים של ידם את ולחזק לעודד מצוה ואדרבה

 את לקלקל לו גרמה האומה את לאחד עוזיאל צ"הגרב ל"הראש של שאהבתו ספק לי ואין. המזרח

 ...קלקלה אלא תקנה זו אין כי, השורה

 155 שוא מחשבת, האשכנזים או הספרדים של מנהגים ביטול ידי על העם את לאחד שהחושב ובאמת( ג

(, קלג' סי) ב"ח מאירות פנים ת"בשו ש"וכמ, אבותיה של ובמנהג במסורת להחזיק עדה כל ועל, היא

, להחמיר בין להקל בין אבותיו במנהג יחזיק, וספרד אשכנז של הקהלות מבני ואחד אחד שכל

 מלכיאל דברי ת"ובשו(. ט' סי ג כלל ד"חיו) ורדים גנת ת"בשו כ"וכ. ש"ע. תורה באיסורי ואפילו

 שחיטה בדיני, במחלוקת השנויים הוראות כמה מורים אנו יום בכל מעשים והרי(. ורמט ק' סי) ה"ח

, א"הרמ כדעת ולאשכנזים, מרן כדעת לספרדים, פסח' בהל ובפרט, המשפחה וטהרת ושבת, וטרפות 160 

 התורה ובקריאת בתפלה המבטא וממנהג, התפלה שבסידורי הנוסחאות מחילוקי ולמד צא

 מנהגים חילוקי שבכל, ומזוזות תפלין תורה בספרי האותיות כתיבת בצורת וההפרש, וההפטרות

 ואין פרץ ואין, אבותיהם כמנהג והאשכנזים, אבותיהם כמנהג נוהגים המזרח ועדות הספרדים, אלו

 יקחו לבל האשכנזים את להזהיר' שכ( תריא' סי) ראיה באגרות קוק י"להגרא' וע. צוחה ואין יוצאת

 165 ספרד חכמי שבין והמנהגים ההוראות חילוקי מפני, הספרדים שחיטת של מהאיטליזים כשר בשר

 ויש, אלו עולם גדרות לפרוץ יחידים איזה שרוצים אלא, ו"ת בירושלים נהגו וכן, אשכנז לחכמי

 חייב אחד שכל, יודעים הכל כי, שלום דרכי ונגד האומה אחדות נגד ו"ח דבר בזה ואין. כנגדם לעמוד

 שאר מכל יבום דין נשתנה מה כ"וא. כ"ע. אמך תורת תטוש אל משום, אבותיו כמנהג ולנהוג להזהר

 וחלילה[. יד' סי ע"חאה ו"ח אומר יביע ת"בשו שנדפסה] בתשובתי בזה עוד והארכתי. ל"הנ הדינים

 170 תוקף כל ואין. האומה אחדות של" דמיון" בשביל, ע"הש מרן פסקי ובפרט, רבותינו פסקי לבטל לנו

. המזרח ועדות מהספרדים יבום מצות לבטל ונשיאיה לישראל הראשית הרבנות של החדשה בתקנה

 שניהם שאם(, עח' סי' )בתשו ח"הב כתב האשכנזים אחינו לגבי אפילו והרי. בזה להם לשמוע וחלילה

 לרבותינו מצאנו לא מעולם כי, התקנה מצד ולא הדין מצד לא להפרישם בידינו כח אין ביבום רוצים

'. וכו זה על תקנה שום מצאנו לא אבל, ביבום נוהגים אנו שאין אלא, ליבם שלא שגזרו הקדמונים

. יבום מצות מהם ולבטל, הספרדים על גם איסור לגזור יפה הראשית הרבנות כח מה כ"וא. ש"ע 175 

 ספרד בני ולדידן. ש"ע(. קט' סי) ה"ח ם"מהרש ת"ובשו(. קכב' סי) ה"ח מלכיאל דברי ת"בשו ע"וע

, חליצה תובע מהם אחד ואם, יבום במצות רוצים ששניהם כל, לכתחלה' אפי ליבם מורינן אורויי

 להכריח שאין אף, יבום מצות מעלת בגודל נכון הסבר י"ע, יבום מצות לקיים עליו להשפיע טוב

( ח' סי ע"חאה) א"בח שם וראיתי, משאש ש"להגר ומגן שמש ת"שו ספר נדפס וכעת. ]כך על אותו

 180 עוזיאל צ"הגרב על לתמוה כתב הוא וגם(, יד' סי ע"חאה) ו"ח אומר יביע ת"שבשו לדברינו שהסכים

 כמרן שנהגו, ל"ובחו י"בא הספרדים עולם בכל הפשוט המנהג היפך, ל"הנ להסכמה ידו שנתן

 ל"דקי לדידן, דאורייתא מצוה כליל לעקור נזיד ואיך'. וכו יום בכל מעשים וכן, קודמת יבום שמצות

 ג"ח יהושע עמק ת"בשו מאמאן יהושע ר"מהר הגאון הרב ידידנו גם. ש"ע'. וכו קודמת יבום מצות

 ע"חאה) ו"ח אומר יביע ת"בשו כ"מש הביא ושוב, אליו עוזיאל צ"הגרב דברי הביא( לד' סי ע"חאה)

 185 [. ל"ואכמ. ש"ע(. ב"ע שא דף, ג' סי מ"חו) ב"ח ומגן שמש ת"בשו עליו ש"מ ע"וע. ש"ע(. יד' סי

 יבמתו את לייבם שרעבי. א ליבם לאפשר שיש ת"למעכ לבי בכל מסכים שאני האמור מכל המורם

 ירום ר"כת וכסא. ולמעשה להלכה, עמכם תכון ידי ואף. כהלכה יבום מצות ולקיים, שרעבי לייט'גו

 [. ל"הנ הסכמתי פ"ע מעשה נעשה וכן. ]מאד וגבה ונשא



 לישראל הראשי הרב לציון ראשון יוסף עובדיה רבה באהבה ת"דוש עוז ידידכם

 190  ב סימן העזר אבן - ז חלק אומר יביע ת"שו

 . ק"לפ. האיתנים ירח. ד"תשל תשרי. ה"ב

, ילדה ולא שנים עשר אשתו עם ששהה באיש, בישראל הרבניים הדין בתי בכל הפשוט המנהג הנה( א

 - פסק נותן הדין בית, המזרח מעדות הוא כשהבעל, מבעלה להתגרש מסכימה האשה אין אם אף

 לבעל יכולת שיש כל, ורביה פריה מצות לקיים כדי, אשתו על אחרת אשה לישא רשאי שהבעל דין

 195 בית ת"בשו מרן ש"מ פ"ע וזאת. עצמה בפני דירה לה יש מהן אחת שכל ובאופן, בסיפוקייהו למיקם

 שתי לישא שלא גזר לא ה"רגמ' שאפי(, יד' סי) מזרחי אליהו רבינו בשם( יד' סי כתובות' הל) יוסף

 ..., ורביה פריה מצות ביטול במקום נשים

 החתן מיד וקנינא: "ל"בזה הכתובות בטופסי לכתוב ישראל ובארץ בירושלים פשוט המנהג אמנם( ב

, הוא ברוך המקום דעת על כף בתקיעת חמורה שבועה נשבע וגם, למעלה הנזכר כל על ש"בקגו ל"הנ

 200 אשר הכתובה תנאי ובין'. וכו" זו כתובה בשטר הכתוב כל ולקיים לאשר, באמת הנשבעים דעת ועל

 מהכא דל כ"וא". דין בית ברשות אם כי עליה אחרת אשה שום יקדש ולא ישא שלא: "נכתב למעלה

 אחרת אשה ישא שלא החתן את להשביע י"א מנהג הוזכר וכבר, )שבועה איכא הא, ה"רגמ חרם

 ובערי הקודש בארץ המנהג שכן, וכתב( א"ע כ דף ה' סי ע"חאה) ב"ח לב תעלומות ת"בשו, עליה

 סוף) זאמירו י"למהר יוסף הון ת"ובשו. ש"ע(. א ס"ר ע"חאה) אברהם ויקרא ת"בשו ע"וע. תוגרמא

 205 ישדך ולא יקדש ולא ישא שלא ונשבע: "בכתובה שכותבים ו"ת ירושלים ק"פעה ומנהג, כתב( א סימן

 נאמנה זו ועדותי". קיימא של זרע ילדה ולא שנים עשר עמו שהתה כן אם אלא עליה אחרת אשה

 אלגאזי ט"מהרי הגאון מרן עליה וחתומים, ופקיע מומחה סופר בעט כתובה אחת כתובה שראיתי

( א' סי סוף) ע"בש מרן ש"מ פ"ע זה מנהג ונמשך. כאמור בה וכתוב, ל"ז סורנאגה ם"מהר והגאון

 ד"ח ז"הרדב ת"בשו אולם(. כ"ע. אשתו על אשה שישא מי על ונידויים בחרמות תקנה לעשות טוב

, ילדה ולא עמו שנים עשר ושהתה, עליה אחרת אשה ישא שלא לאשתו שנשבע מי שאף, כתב( א' סי) 210 

 פייסה אם כ"אעפ, ולתועלתה לדעתה היתה שהשבועה פי על אף, לה נשבע לא כן מנת שעל סהדי אנן

 ב"ח ט"המבי ת"בשו' וע. ש"ע. אחרת אשה לו וישא, שבועתו לו ומתירים, הוא אנוס נתפייסה ולא

, בכתב רשות ממנה ומביא, אשתו על אחרת אשה לישא שהרוצה, י"בא שהמנהג, שכתב( רכב' סי)

( קא' סי) א"בח ושם, עליה אחרת אשה ישא שלא שבכתובה שבועתו על התרה אותו מצריכים שאין

 215 . קצרתי כי ק"ודו. ... ש"ע. יום בכל מעשים שכן, כתב

 אשה לישא לבעל להתיר הסופי הדין פסק מתן שבשעת, בירושלים הדין בתי מנהג מקום ומכל ...

 להבנות יזכה שלא ידע שאילו, לאמר פתח לו שפותחים לאחר, התרה לו עושים, אשתו על אחרת

, לנהוג ראוי וכן, שבועתו לו מתירים כ"ואח, הן אומר והוא, נשבע היה לא שנים עשר לאחר גם ממנה

 עושים כ"אעפ, הדין בבית כך על וחותמת, אחרת אשה לישא לו להרשות מסכימה האשה אם ואפילו

 220  ...ספק כל ידי לצאת ההתרה לו

 שנשתטית למי' אפי נישואין היתר נותנים שאינם בישראל הדין בבתי רבנים לכמה וראיתי( ד

 שאין מהרופאים דעת חוות שיקבלו עד, ביתה את לשמש יכולה שאינה חולי שחלתה או, אשתו

 עמה ששהה כל ה"רגמ חרם שקבלו לאשכנזים שאפילו, כן הדין שאין ובאמת. למכתה תרופה

 יכולים, יותר אשה בלי לסבול לו שקשה וטוען, חולים בבית ואישפוז ברפואות בטיפול יותר או שנה

 225 שמה(, א' סי ע"חאה) צדק צמח ת"בשו מליבאוויטש הגאון ש"וכמ, אחרת אשה לישא לו להתיר



 אשה לישא לו יתירו לא, רבנים ממאה היתר הבעל ישיג שאפילו, בנשתטית להחמיר שרוצים שיש

 שזה שמאחר, כלל לי נראה אינו זה דבר, תעלה רפואות לה יועילו שלא ד"ב לפני שיתברר עד, אחרת

 רבנים מאה י"ע לו להתיר יש, יותר להמתין לו אפשר שאי טוען אם, בדעתה שאינה ומחצה כשנה

 א"התשל ובשנת. ]...מכן לאחר תתרפא הראשונה שאשתו שאפשר פי על אף, אחרת אשה לישא

 230 את אספתי, והמחוז אביב בתל הדין בתי אבות וראש הראשי הרב במשרת בקודש משמש בהיותי

 בתי כמנהג יותר יחמירו לבל ובקשתים, ל"הנ דברים לפניהם והרצתי, אביב בתל הדין בתי אבות כל

 והסכימו(, ו אות סוף) להלן שכתבתי ובמה, בזה עוד והארכתי, כזה פרוץ בדור ובפרט, ל"הנ הדין

 וחרד שמים ירא הבעל אם בין בזה להבדיל מבחינים ד"ב שאין יום בכל שמעשים ובאמת ...[. לדברי

 ד"ח ע"חאה) משה אגרות ת"בשו פיינשטיין מ"הגר כ"וכ. ומצות תורה שומר אינו אם לבין', ה לדבר

, ממנו ונפרדה למרחוק הלכה שאשתו, ומצות תורה שומר שאינו לבעל נישואין היתר אודות(, ה' סי 235 

 שיש נראה מ"מ, קולות ולבקש, אחרת אשה לישא לו להתיר להזדקק לנו היה לא דלכאורה שאף

 ותנשא תלך אשתו וגם, היתר שום בלי אשה וישא ילך, דין בית לו יזדקקו לא שאם, לרבים צורך בזה

 אשת לאיסור' אפי חוששים שאין עבירה ועוברי הארץ עמי עתה רבים הן ר"בעוה כי, באיסור לאחר

 לאשתו גט שישליש לאחר האיש של להיתרו להזדקק אנו מוכרחים הילכך, ממזרים ויולידו, איש

, כדת בו ולהתגרש ולקבלו לבוא תוכל שתרצה ומתי, הדין בבית מושלש שהגט לה ויודיעו, י"כדמו 240 

 . ש"ע'. וכו איסורא ועבדא היתרא שבקה דלא, כ"ג לאשה טובה תקנה והיא

(, והלאה ח אות נז' סי ע"חאה) ב"ח יצחק עין ת"בשו אלחנן יצחק רבי להגאון שראיתי אמת והן( ו

 ששהה למי להתיר דורות כמה מזה אירע שלא מה כי(, קב' סי) ת"מה ביהודה הנודע ש"מ שהביא

 שחששו משום זהו, בנשתטית כן שאירע כמו, עליה אחרת אשה לישא, ילדה ולא שנים עשר אשתו עם

 245 כלל הוזכרה שלא זו לסברא לחוש אין ד"ולפע, וכתב, ל"בחו נוהג זה דין שאין פוסקים קצת לדעת

 הטעם שעיקר ל"י אלא', וכו זו לשיטה שדחו הפוסקים רוב כשיטת דנקטינן בודאי לדינא ולכן, ע"בש

 אשה ישא, נישואין היתר הבעל שיקבל לאחר שמא שחוששים לפי, ב"בכיו להיתר להזדקק שנמנעו

 שהוא ההיתר בשעת בפירוש לו נאמר' ואפי, להיתר לו שנזדקקו ממה תקלה ויוצאת, בנים בת שאינה

 יהא אשתו על לישא היתר שם ויצא והואיל, גמירי דינא ע"כ לאו מ"מ, בנים בת אשה שישא באופן

 250 כ"אח שמא חיישינן מ"מ, כשרות חזקת לבעל שיש ואף, בנים בת שאינה אשה לישא לעצמו מיקל

 קידש דשמא(, ב מה) קידושין' התוס ש"כמ, מהני לא דלהבא בחשש וחזקה, כשרותו מחזקת יצא

 חזקת לו ויש ח"ות שמים ירא שהוא הבעל את מכירים אם ורק, חיישינן יקדש שמא, חיישינן לא

 יצחק באר ת"בשו שהעלתי וכמו, לזה לחוש אין ורביה פריה למצות אלא כוונתו שאין מעליא כשרות

 יש ישראל בארץ גם זה טעם שלפי נמצא. כ"ע. להבא אף חזקה מהני ג"דבכה( ד סעיף א' סי ע"חאה)

 255 אשתו עם בשהה כתבו א"והרמ י"הב מרן הרי באמת אולם. בנים בת שאינה אשה ישא לשמא לחוש

 כ"כמש העיקר ולכן, כלל זו חששא חששו ולא, אחרת אשה לישא לו להתיר, ילדה ולא שנים עשר

 ההיתר שכל ויודיעוהו הבעל את ד"ב שיזהירו אלא, כלל בזה גזר לא ה"שרגמ כיון, בזה להתיר

 נראה( י אות שם) יצחק עין ת"בשו וגם. בנים בת אשה לישא עליו ולכן, ר"פו מצות קיום על מיוסד

 האחרונים כתבו וכבר. ה"רגמ גזירת על חומרות להוסיף לנו ואין. ש"ע. לגזיזיה תבריה דהדר

 260 שפראן זאב בצלאל רבי ת"שו' ע) ...הפילו חללים רבים, ה"רגמ בחרם מהראוי יותר שהמחמירים

 לא שלמים וכן רבים שלדעת כיון כך כל להחמיר ראוי אין האשכנזים לאחינו' ואפי(. כו' סי ב"ח

 יוסף בית ת"בשו מרן ש"וכמ, בעלמא מנהג הכל והשאר, החמישי האלף סוף עד אלא ה"רגמ גזר

 רבי הגאון ש"מ וידוע. ל"וכנ, להתיר נוסף ספק לזה לצרף ויש. מ"בד א"והרמ(, יד' סי כתובות' הל)

 שמצדו, א"הגר בשם אמר השלחן פאת בעל שהגאון", חדש יוסף בית" בספר שלזינגר יוסף עקיבא



 265 החרם לבטל להשפיע למדינה וממדינה לעיר מעיר רגליו ולכתת ותפלה תורה לבטל אף מוכן היה

 .... הגאולה תתקרב בזה כי, בידו הדבר עולה היה אילו, נשים שתי בענין ה"רגמ של

 להחמיר אין, ה"רגמ חרם כאן נתקבל לא שבודאי בדבר ספק שום שאין במקומותינו שכן וכל ...

  .ורביה פריה מצות במקום אחרת אשה לישא ומותרים, המזרח ולעדות לספרדים כלל

 על כחו בכל סמיכה לסמוך נפשו ואותה עמו אחרת רוח ו"נר האשכנזי הראשי הרב עמיתי אולם( ח

 270 נישואין היתרי של דין פסקי על מלחתום עצמו את ומנע, ל"הנ ושלום חיים ת"בשו י'פלאג ח"הגר

 נשותיהם עם שהו אשר, המזרח עדות ולבני לספרדים, בישראל הרבניים הדין בתי י"ע שניתנו

 הבעל אין ישראל במדינת החילוני החוק פי שעל ידוע והנה. מהן להבנות זכו ולא שנים מעשר יותר

 הדין בתי י"ע נישואין היתר של דין פסק שניתן לאחר אפילו, אשתו על אחרת אשה לישא רשאי

 על הדין פסקי את לישראל הראשיים הרבנים שני יאשרו כן אם אלא, לכך המוסמכים הרבניים

 275 בכל ואם, כלל ביצועי תוקף כל ל"הנ הדין לפסקי אין משניהם אחד חתימת ובהעדר, חתימתם ידי

 יענש ענוש, הדין בתי של הדין לפסקי ובהתאם, י"כדמו אשתו על אחרת אשה וישא הבעל ילך זאת

 על מלחתום נמנע הראשיים מהרבנים אחד שאם נמצא. ביגמיה בעון השלטונות ידי על במאסר

 ידוע והדבר. ורביה פריה מצות לקיום זכותו את לממש לבעל נוראה למצוקה גורם הוא, ההיתר

 כי, דיחוי ללא אלו דין פסקי על חותמים היו לנו קדמו אשר הראשיים הרבנים שכל ומפורסם

 280 וספרדי, ד"וזת(, יח אות קג' סי) כהן עזרת ת"בשו ל"זצ קוק י"הגרא כ"וכ. משהינן לא מצוה שהויי

 כשאפשר, כן לעשות בידו ימחה למה, עצמה בפני קהלה שהם במדינה, אשתו על אשה לישא הרוצה

 ל"הראש הגאון בתשובת ע"וע. ש"ע. עליהם קבלו לא ה"רגמ חרם והלא, בסיפוקייהו למיקם לו

 הזריזים מן להיות, אלך בתומי ואני. ש"ע(. ה' סי ע"חאה) חכמים דברי ת"בשו עוזיאל צ"רב

 מאחר, הנישואין להיתרי הרבניים הדין בתי של הדין פסקי על מיד לחתום למצות המקדימים

 285 מי', שכ( תקיז ס"ס) חסידים בספר' וע. אתבונן ומזקנים. לעיל וכמבואר, דורות מדורי נהגו שכן

 שאמר וכמו, ב"העוה ומן ז"העוה מן נאבד זה הרי, גט לה נותן ואינו, לו ילדה ולא אשתו עם שישב

 שלא מפני, ב"לעוה תחיה ולא ז"בעוה אתה מת, תחיה ולא אתה מת כי לביתך צו לחזקיהו ישעיה

. הם חוטאים כולם הרי בדבר מעכבים קרוביה או האשה ואם, ורביה פריה קיים ולא אשה נשא

 אחר, אשכנז בארצות, החסיד יהודה רבי של מדרשו בבית נתחבר חסידים שספר ידוע והרי. ש"ע

 290 מלכו ישועות ת"בשו ש"וכמ, )תוקף בכל באשכנז היתה ה"רגמ גזירת ואז, ה"רגמ של מדורו רב זמן

 בודאי כ"וא. מצוה במקום ה"רגמ גזר שלא ל"דס אלמא, כאמור כתב זה כל ועם(, ב' סי ע"חאה

 ש"וכ, ר"פו מצות במקום הנישואין היתרי של הדין פסקי על מלחתום להתעצל מקום שאין

 לאחר שוב ה"א]. ופשוטים ברורים והדברים. ישראל ארץ בגלילות המזרח עדות ובני לספרדים

 אחד ראשי רב בחתימת די כי בחוק ונקבע, שבמדינה החילוני החוק נשתנה, צער של רבות שנים

 295 בפסקי נישואין היתרי של התיקים כל לפני להביא צויתי ומיד, הגדול הדין בית כנשיא המכהן

 סופי היתר וניתן, השנים כל במשך שהצטבר מה כל, י"בעזה כולם על וחתמתי, רבנייםה הדין בתי

, נשים נשאו כולם וכמעט, לרוחה מצרה יצאו ההיתר בעלי האנשים וכל, הרבניים הדין בתי י"ע

 ותאזרני. הארץ ותשקוט. שלהם שניים מנישואין, ובנות בנים קיימא של בזרע כ"אח ונפקדו

 [.שמחה

 300 פריה מצות לקיים אחרת אשה לישא ורוצה, ילדה ולא שנים עשר אשתו עם ששהה ד"בנ ולכן, 

 כתובתה חשבון על לה ולשלם, רצונה למרות לגרשה רשאי, בסיפוקייהו למיקם מצי ולא, ורביה

 ולאחר. הדין בית הוראת פי על, ידו תשיג כאשר מכן לאחר לה ישלם והשאר, שאת יוכל כאשר



. כתבתי ד"והנלע. ורביה פריה מצות לקיים בנים בת אחרת אשה לישא ירשוהו ל"כנ התחייבותו

 .לישראל הראשי הרב לציון ראשון יוסף עובדיה

 305  ב סימן העזר אבן - ח חלק אומר יביע ת"שו

 . ק"לפ( מ"תש) יה" וזמרת עזי. "אב מנחם' ד. ירושלים. ה"ב

 . טבריה ד"אב א"שליט אוירבך. ד אברהם רבי המפורסם הגאון הרב וחביבי ידידי לכבוד

 ובית ר"כת ידי על שניתן, דניאל יונה בתיק נישואין היתר בדבר ס"וכט והשלום החיים עתרת אחרי

 שאימתי, הדין בבית לאשתו גט ישליש שהבעל, למעשה הלכה הסופי אישורו לפני שביקשתי, דינו

 310 להעיר אלי כתב ר"כת של דינו מבית אחד ודיין. ד"ב משליח הגט ולקבל ד"לב לבוא תוכל שתרצה

 היתר במתן וביחוד, גט השלשת בזה שהצריכו ראה לא ומעולם דין בבית מכהן הוא רבות ששנים

 היתרי בכמה באמת והנה. ועוד( ג סימן ע"חאה) יצחק עין ת"בשו כתב ושכן. לספרדים נישואין

 סעיף, בהחלטתם בפירוש כתבו, למעשה לאשרם אלי ונשלחו, בארץ הדין בתי ידי על שניתנו נישואין

 לסברת לחוש שראוי מלבד וזאת. הסופי האישור קודם ד"בביה לאשה גט ישליש שהבעל מיוחד

 315 אשתו על אשה לישא לבעל שיתירו קודם במורדת שגם ל"דס( קסז' סי) ב"ח ע"חאה סופר החתם

 וגם. ד"בב לאשה גט להשליש שלא היא פסיקתא מילתא דלאו נמצא. הדין בבית גט להשליש עליו

 עם וברחה, אשתו עליו שמרדה איש בנידון(, ח' סי ע"חאה) מלכו ישועות ת"בשו מקוטנא הגאון

 לישא לבעל להתיר שיש ופסק. כנגדה פשע לא והוא, ימים שנתיים מזה, לאמריקא ונסעו אחד נוצרי

 שתרצה שאימתי, הדין בבית מוכן שיהיה, לאשתו גט ישליש שהבעל שנכון אלא, עליה אחרת אשה

 320 לאמריקא לה יודיע ד"וביה, קבלה שליח שתעשה או, ד"ביה משליח גיטה לקבל לבוא תוכל האשה

 לאחר עליה אחרת אשה לישא לבעל יהיה מותר יעשו כה ואם, ד"ביה בידי מוכן שהגט תדע למען

 תנוח ובזה(. י ס"ס ע"חאה) אחיעזר ת"בשו ע"וע. ד"עכת. כך על לה שהודיעו ולאחר, הגט השלשת

, במורדת נתיר שאם( שנ' סי א"ח תליתאה במהדורא) ומשיב שואל בעל הגאון מטענות דעתינו

 האמור ולפי. ש"ע'. וכו האשה לתקנת לחוש לנו ויש, ימיה כל אותה יעגן, אשתו על אשה ישא שהבעל

. הארץ ותשקוט. למענה ד"בביה שהושלש גיטה ולקבל ד"לביה לבוא תוכל שתרצה שאימתי, ניחא 325 

... 

 וישאיר, אשתו על אחרת אשה ישא שהבעל, במורדת מתירים היו שלפנינו בדורות כי אכחד ולא( ב

 משפט ת"בשו ש"וכמ .בבעליהן המורדות את בזה לייסר, ראשה שתלבין עד ימיה כל עגונה אותה

 האידנא מ"מ, אחרונים עוד כ"וכ. ליצירה' ת בשנת הדין בית בשם( לו' סי) ב"ח ביעקב וצדקה

 330 ישמעו ולא פרוץ הדור כי, עגינותה י"ע רעה לתרבות האשה תצא פן מאד לחוש ויש, דרי אחסור

 שהבעל חשש קיים, מבעלה גט לקבל ותרצה הזמן במשך בדעתה האשה תמלך ואם, מורים לקול

 לכופו אפשר ואי, אחרת אשה עם נשוי כבר הוא שהרי, בה להתנקם כדי לאשתו גט לתת יסרב

 להיתר זקוק שהוא כעת לכן. בעולם ממזרים ותרבה, רעה לתרבות ותצא. הראשונה לאשתו גט לתת

 נישואין היתר לו לתת נוכל כ"אח ורק, ד"בביה לאשתו גט להשליש עליו להשפיע בנקל נוכל, שלנו

( ל' סי ע"חאה) שמש תבואות בספרו ו"נר משאש ש"מהר הגאון נ"לידי ראיתי זמן אחר ושוב, כדת 335 

 בזמנם מורדת דין דנים הדין בתי היו, שקדמונו הדין בתי של האחרונים ספרי שבכל פ"שאע, שכתב

 וכן, נפשו כאות עליה אחרת אשה ישא והבעל, ראשה שתלבין עד ימיה כל עגונה האשה שתשאר

 אלמנות נשארה המורדת והאשה, עליה אחרת אשה הבעל שנשא, פיהם על רבות פעמים מעשה נעשה

 שיזיד מי ואין, העם כל פני על מרחפת היתה היהדות שרוח בזמנם היה זה אולם, מותה יום עד חיות



 340 רוח לבנו לדאבון אשר בזמנינו כן לא, בפרהסיא החמורה בערוה ובפרט חמור איסור לעשות

 שתצא גדול חשש ויש, תלם על הדת משפטי להעמיד בידינו ואין, נחלשה והאמונה, גברה החפשיות

 בבית גט השלשת ידי על ערובתם להפריד טצדקי כל דעבדינן יודו רבותינו שכל בודאי, רעה לתרבות

 במועצת תקנה ועשו, מרוקו של הרבנים כל ביחד נאספו י"תש שבשנת, דבריו בסוף וסיים', וכו דין

 וכך, עלי מאיס בטענת המורדת אשתו את בגט שיגרש עד אחרת אשה לישא הבעל יוכל שלא הרבנים

. יגרש ולא ישא שלא, מעושה גט נחשב זה ואין, ל"הנ התקנה פ"ע יום בכל מעשים והולכים דנים 345 

 הגט להשליש אלא ברירה אין, גט לקבל ומסרבת, ליה ומצערנא ליה דבעינא במורדת אבל. ש"ע

 .... לעיל כאמור הדין בבית

 א"בת ראשי כרב בקודש משרת בהיותי כי, לי וירוח אשיחה, ה"רגמ חרם בדין דאיירי ואגב( ג

 הדין בתי אבות עם הדין בתי לאסיפת וקראתי כינסתי א"תשל אייר בחודש, הדין בתי אבות וראש

 350 בתי יש כי בשומעי, ה"רגמ חרם בענין בפניהם דברים ונשאתי(, דין בתי שמונה) א"שליט א"בת

 עדות על גם ג"חדר בהחילם, זה בענין המזרח ועדות הספרדים על גם להחמיר שפוסקים דין

 רבינו של הטובה מחשבתו לפועל יצאה שלא פי על אף והנה... , בידם היא ושגגה, בפסקיהם המזרח

 ועדות הספרדים על גם ג"החדר חומרת להחמיר, עלה להוסיף דלא הבו מקום מכל, מוילנא הגאון

 שעט דף יח אות קג' סי) כהן עזרת ת"בשו מתבאר וכן. עתה ועד מעולם קבלוה לא אשר, המזרח

 355 שבועה אין, החופה תחת זה על שנשבעים העדות למנהג ואף. ש"ע. לספרדים בזה להקל שיש( ב"ע

 לא דהכי אדעתא ואמרינן, האחרונים שהעלו וכמו, כינוי ובלי שם בלי שהיא כיון, מדרבנן אלא זו

 נפרדים הם אם ולכן(. ב אות א' סי) לעיל כ"במש ע"וע(. קמ' סי ד"בחיו) ם"מהרשד ש"וכמ, נשבע

 לדרוש ותמשיך, ד"ביה עיני ראות כפי לפשרה תסכים לא שאם האשה על ללחוץ צריך רב זמן

 ברשות אם כי עליה אשה ישא שלא: "הכתובה נוסח כי, לבעל נישואין היתר יתנו, גבוהים פיצויים

 360 ..., עליה אחרת אשה לישא לו להתיר ד"ביה רשות במתן ודי", דין בית

 לישראל הראשי הרב לציון הראשון יוסף עובדיה התורה בברכת


