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 חפץ '"הייי מכי יאס שא, קכ*ד.מי'

 אם טעית מקח שהי'תודע
 לא או א"מ אשה בהם קידש ואט בידו כגזלהמעות
 בזה נסתפק כבר תשובה. : ומקודשת כגזלהוי

 וקידש מכרן גבי הירושלמי מן והשחתוהמאל"מ
 דמיהן שאין לפי זעירא שא"ר מקודשתבדמיהן
 ומזה וכו' בגזל שמקדשין אומרת זאת הגיא"ר
 אסור בגזל מקדשין ראין דקיי"ל דלמהמוכח
 ובסוף גזל דהוי טעות מקח של במעותלקדש
 באיסורי שדוקא ולומר לחלק דיש כתבדבריו
 לחצירו fDn מוכר בשאר אבל כן הויושאה
 אך עיי"ש גזל הף לא טעות שקה דהויאף
 רא" כ' לא גם החילוק טעם כתב לאהוא

 עצמו בירושלמי מוכרחין דבריו  ולדעתילדבריו
 ועלה דמיהן שאין לפי מתהלה דקאמרבמה
 משמע בגזל שמקדשין אומרת זאת הגי ר'קאמר
 שאין תחלה שאמר לפי ודוקא בזה תלוישזה

 אין ובאמת בגזל שמקדשין מוכה לפ"זדמיהן
 אך עיי"ש נעצמו עמד והמשל"ם בזה תלויזה
 בין הוא החילוק וטעם הכל א"ש המליפי

 בה"מ שאיתא מה ע"פ לא או הנאהאיסורי
 האומן בבית כליו לו נתחלפו בדין קל"1ס"
 בו להשתמש שמותר שלו שאינו טלית לוונתן
 ויאמר המקח ויבטל הלוקח יבא שמא חששוולא
 מום בו ימצא או מעות נתתי זה בגד עילא

 במעות משתמש המוכר שגם כיון המקחויבטל
 שאינו בטלית משתמש זה גם באשר מקפידאינו
 טעות מקח בשאר בשלמא ה"נ ולפ"ו עיי"ששלו

 נהי ולכך היתר דבר הוא המקח גוףשעכ"פ
 הלוקח ביד שהמקח כ"ז מ"מ טעות מקחשהוי
 נודע כבר אם בין כרצונו בו יהשתמשיכול
 שנתבטל להמוכר והודיע טעות מקח שהואלו

 לו מותר לו החזיר שיא כל ומ"מהמקח
 מקפידין ואין מחסרו שאינו שימוש בולהשתמש

 והלוקח בהסעות להשתמש יכול שהמוכר כיוןזע"ז
 מקפיד אינו שהמוכר זע"ז מקפידין איןבהחפץ
 להשתמש יכול הוא שגם כיון הלוקח שימושעל

 מקפיד אינו ולהיפוך הממ"ע כמ"שבהסעות
 הוא שגם כיון במעות המוכר שימוש עלהלוקח
 זמן כל ומכ"ש שעה לפי בהחפץ להשתמשיכול
 יהוא כיון טעות מקח שהוא להלוקח נודעשלא

 לו יתוודע שאח-כ אף כרצונו בהמקתמשתמש
 הנאה לו יהי' עכ"פ מ"מ טעות מקחשהוא

 וכיוך הנה עד בהחפץ שהשתמש במהלמפרע
 שמשתמש ממח הנאה להלוקח יששעכ"פ

 שישתמש מה המוכר עי מקפיד אינוטיב בהחם"
 בהחפ, ישהמש הוא שגס כיון ג"כבהמעות
 מקפיד הלוקח אין שמ"מ המוכר בידימפרע גזי יהי' לא טעות מקח שהוא לווכשיוודע

 באם אבל כנ"ל המוכר שימוש על למפרעעל
 שזה שנודע משעה מבעיא לא הנאה איסורימכר
 להשתמש יכול הלוקח דאין כיון ודאי אה"סהוי

 שהמוכר מה על ג"כ מקפיד שוב כללבהחמץ
 בו להשתמש להמוכר ואסור בהמעותישתמש
 ללוקה נודע לא כשעדיין גם ואף גזלוהוי
 אח"כ מ"מ בהמקח משתטש והוא אה-נשהוא

 מה הנאה לו יהי' לא אה"נ שהוא לוכשיחדע
 לו הוא צער יהה למפרע בושהשתמש
 למה ודומה קעביד ועבירה באיסורשהשתמש
 אה"נ דבר שהמוכר רל"ד ס" בחו"מדקיי"ל
 מנכה אינו התקה ואכלם דרבנן אחת שהואאף
 רק ללוקח תאה בזה שאין כלל הדמים מןלו
 ובאיסור אה"נ שהי' אח"כ לו כשנודע וא"כצער

 השתמש שהמוכר מה לי' ניחא לא ודאיהשתמש
 שזה הירושלמי וז"כ גזל הוי ולכך שלובמעות
 אכלם אם באה"נ שאף הדין ה" שאם בזהתלוי

 נחשב והי' הדסים מן לו לנכות הדין ה"בטעות
 ביד גזל המעות הוי יא או ללוקה הנאהזה

 גו משתמש הלוקח שאם כיון שהריהמוכר
 המוכר אם מקפיד אינו שוב נהנה נחשבבשוגג
 שהמעות הדין ה" לפ"ז אך בהמעותמשתסס
 שחליפי מה הטעם שעיקר אה"נ גחשגיהי'
 הובא בכת"י בחי' הרשם-א ביאר מותריןאה"נ

 מגיע הנאה שום שאין כיון ran הל'בשעה"מ
 אה"נ דמי הללו הדמים אין הזה מהמקחיהיוקח
 משתמש שהלוקה מה ש"פ זה הי' אם אבלעיי"ש
 הף א"כ שוב אה"ג שהוא לו שנודע קודםבו
 ששוה וכיון פרוטה עכ"פ להלוקח זו מכירהשוה
 באיסור נתפסין דמיו כל הוי שוב קצתממון
 11 מכירה ללוקח ממת קצת שוה שעכ"פכיון

 הכל נוופס וה" אה"נ דמי הדמים כל הוישוב
 אה"נ דהמוכר קיי-ל שבאמת מחמת אךבאיסור

 שאיך לפי הדפים מן לו מנכה אין שאכלםאף
 כשהשתמש ממילא וא"כ בזה ללוקח הנאהשום
 אין יכך ללוקח ממון הנאת שום אין בשוגגבו

 דם* זה הוי ולא ממון הנאת שום זובמכירה
אה"ג
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 למה טעם טע שמתחפה הירושימי ח"שחה"נ
 מפני הדמים אה"נ חליפי הוי ולאמקודשת
 אה"צ דמי כלל הללו הדמים שאין דמיהןשאץ
 הזה במקח בשוגג משתמש שהלוקח מהשאף
 שוב ולכך דמים לו ואין הנאה נחשב לאג"כ

 כנ"ל גזל הוי דשוב בגזל דמקדשין מזהמוכיח
 שלא דבר שבשאר לדינא מזה היוצא ולפ.ווא"ש
 ומב-ש גזל הוי לא טעות מקח הוי אם אה"סהיי
 ונתן דבר לו למכור חבירו את אנס אחדבאם
 שהמכירה אף מודעא מסר והמוכר דמיולו

 ואם המוכר ביד גזל המעות הוי לא מ"מבטלה
 כל דוקא היינו אך מקודשת אשה בהםקידש
 להחזיר בב"ר המוכר את המקח תבע שלאומן
 להחזיר בב"ד תבעו כשכבר אבל מעותיו11
 שהוא דעתו גילה דאז מעכב והמוכר מעותיולו

 בו משתמש יהי' שהמוכר רוצה ואינומקפיד
 קידש אם ולהבא ומכאן בידו גזל הוי ודאיעוד

 : לדינא וז"ג מקודשת אינהאשה
 דימה הקשה כ"ח בסי' הפרישה קכ'ה.גמ*'

 כתב דידהבשס"ה
 בשט"ח ולמה הנייר על דעתה אין דמסתסאהטור

 עיי"ש הנייר את דשמין בסתמא כתבדאחרים
 קדשה שאם לעיל שמבואי הדבר להסבירונ"ל
 הן אמרה לא ראם שלה נחוב או דידהבגזל
 שקלי אין לומר דיכולה משום מקודשתאינה
 דאמדו משום הטעם הפוסקים ופרשו שקליודידי
 וכו' בשלה להתקדש האשה דעת ראיןחכמים
 דאחרים בשט"ח בקדשה בשלמא הכא ה"הולפ"ז
 השט"ח נמי כן שלה אינו עצמה שהמלוהדכמו
 י"ל כן המלוה על שדעתה כמו ולכך שלהאיש
 דכיון מקודשת לכך השטר גוף על דעתהדהוי
 כוונתה ה" מסתמא הנייר על  דעתה דהי'די"ל
 כיון דידה בשט"ה בקדשה אבל המועילבאופן
 שלה הנייר גוף א"כ הסופר שכר גיתןדהלוה
 שהוא במה להתקדש דעתה אין בודאי ולכךהוא
 שאינו עצמה המלוה עי רק דעתה ואיןשלה
 ואף שלה שהוא השטר גוף על לא אכלשלה

 כהני דידה דבגזל דנהי מהני לא הןבאמרה
 הכא אבך נתרצית דנתרצית דחוינן כיון היינוהן
 המלוה גוף עי דעתה דהי' י"ל הן דאמרהנהי
 ואף בשלה להתקדש דעתה דאין השט"ח עללא
 שכתבתי ואף מקודשת דידה במשכון קידשהדאם
 מ"מ להן צריך הלואתו בשעת דמיננובה"

 משסע יו דיש כיון היינו מהני הן אמרהאם
 באמרה ולכך ג"כ החוב בגוף לקרשה יכולא?
 על הוי הן האמירת אם ממ"ג מקודשתהן

 דידה מגזל גרע דלא בפדרצית מקודשתהמשכון
 כיון  בשט"ה אבל מקודשת ג"כ החוב עלואם

 בטתמא מקודשת אינה לקדשה א"י החובשבגוף
 עצמו. החוב על דדעתה די"ל הן שאמרהאף

 שהוא שלו השט"ח שה" דאירע היכאולפ"ז
 נתן אם וטכ"ש האשה ולא לסומר השכרנתן

 בשם הב"ש שכתב בו וקידש עצמו עלשט"ח
 היי אם בזה עי"ש בו להסתפק שישהש"ג
 השטר הזכיר שלא בסתמא אף ש"פהנייר

 : לדינא ודב הנייר על דדעתה מקודשת ג"כבפירוש
 ם יהסוברים כםתפקתי קכ'ו*שי'

 מקודשת מלוה במחילתי
 וקדשה לבד פרוטה רק המלוה ה" לאאם

 מי לא או מקודשת אם זו מחילהבהנאת
 פרוטה לה מחל והרי המחילה גוף בתראזלינן

 המחילה גוף בתר אזלינן דלא גימא אוומקודשת
 שמתקדשת מה דהיינו המחילה הנאת בתררק

 שהיתה הנאה בההוא היינו מחילהבהנאת
 המלוה את לפייס לאחר פרוטה ליחןצריכה
 עיי-ש הזמן הרחבת גבי רש"י וכמ"ששימחול

 כ"א ס"ק כ"ח סי' פרישה בהגהת מצאתי)וכן
 שהית' מה היינו מלוה מחילת בהנאת כןשפף
 מחילה בהנאת נמי כן לפייסו( פרוטהנותנת
 לאחר פרוטה ליתן צריכה שהיתה הנאהבההוא
 ההלואה היתה אם דוקא זה ולפ"ז למחוללפייסו
 שהיתה ש"פ המחילה הנאת הוי אז מפרוטהיתר

 אם אבל שימחול לפייסו לאחר פרוטהמתנת
 פרוטה נותגת היתה לא אז פרוטה רקההלואה
 בזה תרויח דמה למחול לפייסו לאחרשלימה
 היתה לא ולכך פרוטה רק הוי ההלואההרי
 וא"ב יפייסו מפרוטה פחות רק לאחרנותנת
 אינה ולכך מש"פ פחות רק מחילה הנאתהוי

 ובזה כן נראה ה" הסברא ומצד בזהמקודשת
 ההסוברים ראי' ישיע"ק הרב מ"ש נדחהה"
 )די"ט( הש"ס מן מלוה במחילת מהנידיא

 משכון עליו שיש במיוה דהמקדש שםדקאמר
 הוי ודלתא וכו' יהודא בר מדר"ימקודשת
 עליו שיש בעבר לא מיוה במחילת משוםהטעם
 עיי"ש מלוה. מחילת מהני דיא ודאי אלאמשכון
 כן קאמר לא יוסי ר' דהרי א"ש הנעיויפי
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 וב"כ וכף ש"פ יעשות ביוט שהות יש אםרק
 אינה שוב פרוטה רק הוי הלויה דגליכיון

 הטעם ובע"כ מלוה מחילת בהנאתמקודשת
 יהי' כן בהיות אך משכון. עליו שישטשיס
 )די"ט( שם התוס' מדברי להיפוך לכאורהמוכח
 פרשו שהם וכו' משכון עליו שיש במלוהד"ה
 קדשה רק המשכון לה ההזיר שלא דמיירישם

 רן גבי התם והרי עיי"ש מלוה מחילתגהגאת

 דאף ומשמע ש"פ רק ההלואה שה" סיירייוסי
 דבאמת נראה אך מלוה במחילת מקודשתבכה"ג
 אולי לשטתם שהתוס' לדברינו סתירה מזהאין

 מלוה במחילת דהמקדש המדיר בסירס"ל
 מקודשת נ"ל מיוה החילת בהנאת ולאעצמה
 מקודשת פרוטה בהלואה אף שפיר לדידהוולכך
 יש והמחילה מקודשת עצמה במהילהדהרי
 הסוברים הפוסקים לרוב אבל פרוטהבה

 בהנאת רק מקודשת אינה עצמה מלוהדבמחילת
 ההלואה שתהם בעינן בזה מקודשת מלוהתחילת
 ומה ש"פ הנאה שיה" כדי מפרוטהיותר

 משכון עליו שיש שבמלוה בש"סשקאמר
 אף דס"ל להפוסקים אף יוסי מדר'מקודשת
 מטעם יאו מקודשת המשכון לה החזירבלי

 דלפי מקודשת עצמה במלוה רק מלוהמחילת
 אם מ"מ מקודשת אינה במלוה מקדשדגשאר
 כיון עצטה במלוה מקודשת משכון עליויש
 לה החזיר לא ועדיין אף משכון בידודיש

 בקדושין דל בהרא"ש שמוזכר וכמוהמשכון
 די ולכך עיי"ש עצמה במלוה מקודשתשבכה"ג

 במלוה דהטקדש היכא אבל לבד במרוטהבזה
 דוקא דבעינן הפוסקים לרוב מקודשתאינה
 פרוטה רק הלואה אם אז מיום מחייתהנאת
 עצמו ומזה ידינא נכון נ"ל ובן מקודשתאינה
 בטלוה דהמקדש יוסי מר' דיליף סמה רא"יש
 עליושיש

 משכי
 התם דלמא דהי ויא מקודשת

 אם מהני דלא ודאן אלא מלוה החילתמשום
 ו ודו"ק פרוטה רקההלואה

 בסי דקיי"ל בהא נסתפמתי מכ'ז.סי
 ונמצא זו במנהכ"ט

 לו חייבת היתה אם מקודשת דאינה דינראסר
 ולכאורה לא. או מקודשת אם טהו מקודםדינר
 לעיל לה5וסקים סבעיא לא א"מ דודאינראה
 שנאבד ומצאה בפקדון קדשה נבי כ"חבסי
 ראין תשום א"מ באחריות הוא אם דאףדס"ל

 דהגא פשיטא בעין שאינו במה לההקדשרצונה
 דמקודשת וס"ל שם להחולקים אף אקאא"מ
 זה בפקדון קדשה שעכזה כיון דהתההיינו
 שלא ומה עצמו זה מפקדון ג"כ נמשךוהחוב
 ידעו שלא משום היינו החוב תחלה לההנכיר
 מקדשין ה" שנאבד ידעין הי' ואםונאבד
 לו חייבת שהיא ידעו שכבר הכא אבלבחוב
 גציט לה הזכיר ולא 11 במנה לה ואמרדינר
 משמע זו במנה אמר רק החוב ודינרדינר
 נמשך שלה החוב אין גם בעין שלימהבסנה
 דעתם ה" לא אים בו ומשקדשהמהסנה
 דינר פטר נמצא אם לכך זה בחוביקדושין
 הי' וכן מכבר שחייבת מה מהני ולאא"מ
 הש"פ מן. ע"ז ק"ל לכאורה אך פשוטנראה
 במגה רישא ס"ד דאי טסתברא ה"נדקאמר
 זו במנה לא אמרת סתם במנה השתאסתם
 מונה הי' קתגי ברישא הרי קושיא ומהמבעיא
 ולפ"ז בידו הרשות אהרון בדינר אפ"והולך
 חסר האחרון הדינר הי' אם דוקא דברישאי"ל
 חייבת היתה שלא דהיינו לחזור יכולין אזמנין
 מנין צריך הוי ג-כ האהרון והדינר כלללו

 הי' לא אם אבל להזור שניהם יכוליןולכך
 א"כ דינר לו חייבת שהיתה כגון מניןחטר
 אחרון הדינר אין שוב צ"ל לה שנתןתיכף
 עוד לחזור וא"י הקדושין נגמר שוב מניןחסר
 הוי החוב אף ודאי סתם מנה לה שאמרדכיון
 אפרוטה דעתה וסרוסה שמלוה דאף מנהבכיל
 בפרוטה נגמרין יהי' הקדושין שגוףהיינו

 הכא וכן תנאי בתורת מתגה כשאר יהי'והמלוה
n~bSנגערו צ"ס בסוף תיכף א"כ בן הוי סתם 

 אף זו כסנה בסיפא אבל ברישא וזההקדושין
 לו חייבה שהיתה כגון מנין חסר הי'שלא

 רק לה ונחן זו במנה לה ואמר דינרנלא"ה
 דאץ א"ט דינר ממנה שחסר ראתה ואח"כש"ט
 וזה ץ מנה שאמר כיון להשבת עולההומה

 מה איש הוי ~כך לסיפא רישא ביןהנצלוק
 דינר חסר ובמשא והולך מונה ברישאדנקט
 כל ממן חסרון ביי אף דבסיפא זהלהורות
 ולתאורת פריך ומת א"מ דינר הסנה מגוףוהסר
  סקודשת זו במנה דאף. טזה להוכיח נראהה"
 הופך הוא באסת אך שחייבת הדינרבחוב
 דאף להיפוך להודית נראה לכך והדיןהשכל
rueaaw שלה חשי יחשוב ורוצה צ"ל יתן אם
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 כי מקדושץ לחזור ימיה המנה יתשיזםוחלה
 לחוב שהתכוין ואפשר סתם מנה שאמראף

 למנה רק שהתכונה לומר יכולה היא מ-מהדינר
 מיהו נ"ל כן בו לחזור עדיין ויכולהחדשה

 : צ"ע עדייןלמעשה
 בסי' במ"ש מכיח.סי'

- 

 ואם י"א סעיף
 אחר" רץ הכלבסי'

 מה יו לשלם דצריכה נראה מקודשת ספקקוי
 בכל דקיי-ל כמו להבלב שנתן הככרששוה
 המחבר כמ"ש הקדושין לו להחויר דצריכהס-ק
 הקדושין יהחזיר צריכה ספק דבקדושי נ'בסי'
 כיון להכלב רק לידה הגיע שלא אף כאןה"ה

 דאת בש"ס מבואר ס"ק דהף הטעםדעיקר
 אדם דכל קיי"ל והנה לאצולן מחייבתבעצמך
 מה ח לשלם צריך חברו עם טובההעושה
 וה-ה לו עשה שבהנם לומר וא"י עליומשהניא
 נותן וה" כלל מקדשה ה" לא אםבכה"ג
 לו ישלם חייבת היתה להצילה הככריתכלב
 צריכה מקודשת שאינה גימא אם ה"נ א-כבעדו
 צריכה ס-ק שבכל המחבר לפ"ד ולכך לולשלם
 לו לשלם צריכה נמי בכה"ג הקדושיןלהחזיר

 : ודפ הככר ששוהמה
 הקדושין נתן השליה יתם נראה מכ:'כט.ומה

 ואח"כ עדים בפני לאשהי
 אם לקדושין ולא לפקדון לו שנתן המשיחטוען
 מעליא קדושין הוי לפנינו קדושין עדייש

 עדים לפני הכסף כצדו השליח שהוציאוכבשעה
 קדושין לשם לומר נאמז והי' שליש דין לוהוי
 הכא נמי כן בגט קמ"א בס" לקמן שהדיןוכמו
 איך נ"ז סי' חו"מ בש"ך ועיין בקדושיןהדין
 לפי הדין בקדושין יהי' כן לפקדון בגטמפרש
 שהלכו רק לפנינו הקדושין עדי אין ואםוסטתו
 שהוי  עכשיו להעיד א"י השליח אזלמד-ה
 האשה מחזרת אם נראה מ"מ בדברנעע

 בידו שמוסרת ואומרת השליח לידהקדושין
 נוגע השליח הוי לא שוב אז שירצה למיעיתנו
 בידה ניתן שכבר האשה שע שהוא יסעידונאמן
 ס" בחו"מ דקיי"ל וכמו לקדושין המשיחכדעת
 שכירתם פחזיר שאם השוכרים בעדותק"ת
 קיי"ל וכן נוגעין הף ולא להעיד יכוליןבידם
 : ודו"ק בזה והה-נ שייש גבי נ-ו aoבמע"מ
 משכיו יי ה" "ם נםתפמתי מיל.יסף

 יה tfa1 עצמה האשה' מ~

 ההמטר 9ה שמחויר באופן יא וקדשההמשבזן
 רק חוב נשאר יהי' שהחוב רק החוב מןלגמרי

 המשכון על לו שיש השיעבוד להשמוחי
 המשכון את שאף או בידה שיהי' להומהזיר
 לומן בו שתשמש רק לעולם לה מחויראינו
 מקודשת אם לו תחזור ואח"כ וכדומה יו"טעל
 ס" ריבית להי' בחבויי ועיין לא או בזהלו

 הי' אם אבל צ"ע ולדינא בזה שהארכתיקס"א
 בו להשתמש רשות למלוה וה" דאחריםמשכון
 יש אם הזה השימוש בהנאת אשה קידשאס

 שלא ומה בודאי מקודשת ש"פ השימושבהנאת
 בכה"ג במשכון דקדשה הברייתא הש"סמוקי
 בגוף דקדשה משמע במשכון קדשה דלשוןהיינו

 בהנאת דאי ועוד השימוש בהנאת יאהמשכון
 חפו בידו ה" אם אף משכון אריא מההשימוש
 השימוש בהנאת אשה וקידש מחברו שאלהבדרך
 : וז"פ וכו' משכון נקט י"כ מקודשתג"כ
 קידש באם "משי"מ נסתפק קל"א.סי'

 הנאה באיסוריאשה
 מקודשת אם סמנו להנות שיכולה חולהוהיא
 דאיע דיר" בתר או אזלינן דידה בתראם
 )דצ"ד( ע"ז מרשיי לפשוט ורוצה כלום אצלושוה

 מתפסי דלא זז-ל בדמיהן וקידש מכרןגבי
 אסור דאיהו אע"ג הוא ומטונאבאיסורא
 עריה ע"י לי' מטיא הנאה ההוא מינייהולאתהנויי

 ומזה וכו' לה קמטיא מערלה לאו איהיאבל
 דידה בתר רק דידי' בתר אזליכן דלאהוכיח
 הרי התוס' שהקשו מה לפי ז"א ולדעכיעיי-ש
 להנות סברה דהיא ותריצו שלכד"ה להנותיכולה
 דשלכד"ה תי' והר"ן טעות קדושי והתכך

 ס"ל דרש-י "ל ולפ"ר עכ"פ מדרבנןאסור
 שאינה מה רק סותר דשלכד"ה התוס'כדעת

 טעא npa מכח היינו עצמן באה"נמתקדשת
 כיון בהמעות אבל הנאתן כדרך שתהנהדסברה
 מקח ליבא א"כ כד"ה מסכו להנות היאדיכולה
 הוי בלא"ה המקדש ולגבי האשה לגביטעות

 שלכר"ם מטנו להטת יכוי  עכ"פ שהריברשותו
 שפיר ברשוהו הוי לכך שלכד"ה שש-פומיירי
 בשלכד"ה ש"פ ליכא אם אבל מקדש הואובשיו
 מדרבנן אסור שלכד"ה דאף הח"ן לדעתאו

 ממנו להנות ויכולה חולה שהיא דאף י"לשפיר
 שלו הוי לא ענין בשום להנות א"י דהואכיון
 יסגור רש"י דאף נראה ועוד קדושין ההולא

כהר"ן



 שלמהלף אהעץ %ש"תהאלף80
 סיירי רה"י רק מדרבנן אסור דשלכד"הכהרדן
 מדרבנן רק עצמן דהמה אה"נ בחליפייהדיא
 קאמר ולא מדרבנן אף מותר בשלכד"הולכך
 האיסור אם רק מדרבנן אסור דשלכד"ההררן
 בדרבנן אבל כח" כתבתי וכן דאירייתאעצמו
 המעות הוי שפיר ולכך לנסרי שלכד"המותר
 להית יכהה דהיא כיון פרשא שפיר ולכךשלו
 אבל טעות מקח הוי לא הנאתן כדרךממנו
 דידה בתר אזיינן דיא רש"י מודהבעלמא
 ס" ליחד ובתשובה כהמשל"מ דלא ח-בלגד
 מן זה דין לפשוט כתבתי תקשב משנתקג"ה

 : ל"ד( ,דף ב"מהש"ס
 דרבנן כסף קדושי אם בדיו הנה מליב:.סף

 מה רכל הרמב"םדעת
 ונ"ל בכ"מ ועיין דרבנן הוי מדות מי-גשנלמוד
 הלכה אשיב כי ארנב" )דמ"ז( סשה מש"סרא"
 מוכח דרגנן עוקרת הלכה הכא מקראעוקרת
 דרבנן הוי מדות מי"ג הנפסד דדברלהדיא

 : ז-ל יהרטב"ם גדולה סיועוהה

 במלחמות הכמב-ן על ששאל מה מל"נ.סי
 דהזקת שכתב דכתובותרפ-ב

 מדברי ועדה להשתנות דעשוי חזקה אינופנו"
 לשמואל דאף שם שכתבו ע-ט( )דף קדושיןהתוס'
 ה" עצמה קדשה לא ואם פנוי' חזקת ל"אית
 תמה לפנינו. בוגרת היא דהרי שמואלמודה
 הרמב"ן ואסו קרמית אגברא גברא אטואני

 לא דהרמב"ן יגל הרי התוס' לסברתמשועבד
 דנקט די"ל לק"מ בלא"ה וקושייתם כהתוס'י"ל

 דרב ירבותא ג"כ עצמה קדשהבפלוגתתם

 אמרינן נטי פנו" חזקת שייך דלא היבאדאפ"
 כתא קי"ל הרי וגם לפסנו בוגרת היאהרי

 דרב לרבותא קמ"ר ולכך ל" עדיףדהיתרא
 מקרושי גס בלי מותרת טס" הזקת ליכאדאפי'
 כן תרצו לא למה וצ"ע התוס' הקשו ומהאב"
 דגם דס"ל והתוס' כן ס*ל הרמב"ן י-לועכ"פ

 כהרמב"ן ס-ל לא הם פנו" חזקת ישלשמואל
 דלרב דכתובות ברפ"ב שכתבו שיטתם כפירק

 : במא"ה הולכין דס"לפריך
 בשכר התקדשי להאמר ט"י סעיף כ"ט בסי' במ"ש מלער.כם5'

 טעם א"מ. לה ועשה עמך שאעשה זומלאכה
 כלי בשבה קונה אומן ראין משום הוא זודעה
 אם ונסתפקתי סוף. ועד מתחלה לשכירותרשע

 אלץ השכירות חוב יחול שיא בפירושהתנה
 יחול' לא המלאכה יוגמר שלא וכ"גבסוף

 לא. או בזה לקדשה ימל אם כללהשכירות
 דמהנונ כיון דמהני בפשיטות נראהויכאורה
 ובפרט בסוף אלא החוב יחול שלאבפירוש

 לא המלאכה יוגמר לא שאם בסירוס אמראם
 השכר כל רק אחת סרוסה לו ליחןיתחייב
 דכל פשיטא מלאכה גמר בשעת בסוףיתהייב
 לפ"ז אך הקדושין ומהני קיים שבממוןתנאי
 סתמא לה אמר כי גם דא"כ לכאורהתקשה

 5א למה עמך שאעשה מלאכה בשכרהתקדשי
 ומה המועיל באופן מסתמא כמנתו דה"נימא
 סוף ועד מתחלה לשכירות ישנו שגעלמאבכך
 לבסוף אלא יחול שלא דעתו ה" דכאןנימא
 חפץ בשואל אף .והרי הקדושין שיחולוכדי

 כתב אשה בו לקדש שרוצה והודיעומחברו
 באופן התכוין דמסתמא קיי"ל והכיהרא"ש
 לשון  השיר שיא אף במתנה לו ונתןהמועיל
 אמרינן אחר באיש אם ישיר שאלה רקמתגה
 או זה של קדושין יחולו אם לו נ"מ שאיןכן
 המועיל באופן שהתכוין אמרינן אעפ"כלא

 בלשונו הזכיר שלא ובפרט עצמו במקדשמכ"ש
 כוונתו שהי' נימא לא מ"ט להיפוךבפירוש
 השכירות חוב כאן יחול שלא המועילבאופן
 ולכאורה הדבר תלוי שבדעתו כיון בסוףאלא
 שלא בפירוש אומר אם דאף מזה מוכחיה"
 מ"ר להך מהני לא בסוף אלא השכירותיחול
 מחוסר אך סוף ועד מתחלה לשכירותדישנו
 אלא לשכירות אין מלמ"ר זה יגרע למהטעם

 עצמו דמיה נראה לכך הקדושין דמהנילבסוף
  הח"מ שהביא רי"ד התוס' לדעת ראי'יהי'

 מחיש הנתינה  אחר לה שיאמר שגריךוהב"ש
 שבשלמא הכל א"ש ולפ"1 וכף ליהתקדשי
 בו לקדש שרצה והודיע מחבירו חפץבהשואל
 זו בשעה עכשיו עמו שמדבר זהדבדיגור
 בעלמא בשאלה דעתו שאם הקדושין כיתלוין
 ושזב מהני למתנה דעתו ואם בו תתקדשלא
 עוד לו יהי' לא ההוא ודיבור זה ומןאחר
 שמסתמא אמרינן בזה השואל עם ועסקדברים
 אבל  מתגה לשם שיה" המועיל באופןהתכהן
  ביכר לי התקרשי לה שאומר בשעה  הריכאן

  נגמרו לא עריץ  עמך שאעשה וומלאכה
 לה לומר אח"כ שיצטרך לידע אזהקדושין

אחר
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 שבדיבור כיון וע"כ התקדשי שנית המלאכה8הר
 כיון י"ל עכב תיכף הקדושין נגמר לאהזה

 טף ועד מתחלה ישכירות ישנו אם אףדבאסת
יכף

~fnw 
 בהנאת לה שיאסר גאותן לקדשה

 שה" עמך שאעשה טלאנה בשכר התקדשייה שאמר ממח ראי' אין שוב ות"כ מלוהתחילת
 בפשוטו טואו דהי די"ל המועיל באופןדעתו
 התקדשי שנית אח"כ לה יאסר סוף סוףשהרי
 אח"כ לה שיאמר מתחלה ה" שדעתוושפשר
 שויל כיון וא"כ מלוה מחיית בהנאתהתקדשי
 המיאכה שאחר אף שוב מתחלה דגתו ה"שכן
 יא כפשוטו רק מלוה מהילת בהנאת אומרחינו
 מתהלה השכירות רחל מלוח נעשה דכברמהני
 כן בדעתו ה" לא שמתחלה דא6שר סוףועד
 לכך דעתו הי' מתחלה שגם אומר שהואואף
 ודוקא דברים ואינן שבלב דברים דהוי מהנילא
 הוי שכן לפניה האומדנא ניכר מתחלהאם

 בכמה כדמצינו שבלב דברים נקרא לאדעתו
 דברים הוי ניכר אין שמתחלה כל אבלדוכתא
 הוי, פירש שלא כ"ז ולכך מהני ולאשבלב
 אינה ולכך סוף ועד מתחלה השכירותחיוב

 הרמב"ם לדעת תקשה לפ"ז מיהומקודשה:
 מחילת בהנאת אף רס"ל בשמו הפוסקיםשכתבו
 ואיכ השאה אחר הזמן בהרווחת ולא א"צמלוה
 שום אין סוף ועד מתחיה לשכירות ישנואם
 ראוי ושוב המלאכה אחר לקדשה שיכולאופן
 המועיל באופן מתחיה דעתו הי' שבודאישגימא
 השכירות יהוי שלא אח"כ לקדשה יכולשיה"
 זו סברא אמרינן יא וכע"כ צ"ל אך בסוףאלא

 השואל כעין רק המועיל באוצן סתמאדדעתו
rDnדגיחא כיון אמרינן דאו בו לקדש מהברו 
 מסתמא בחפצו אשה זה שיקדש להמשאילי"
 הקדושין שיהויו כדי המועיל באופן דעתוהי'
 או זל"ז יתרצו שלא הקדושין יגמרו לאואם

 בלשון רק במתנה לו שנותן לו הזכיריא ולכך בעלמא שאלה רק מתנה יה" לאבאמת
 ענין בכל שיה" רצה לא שהוא מחמתשאלה
 רק בעלמא בשאלה לו נותן שעתה רקבמתנה
 זה ותקבל האשה שתתרצה הקדושין יגמרוואם

 אומדנא עמ"י במתנה למפרע יהי' אזיקדושין
 הנא אבל בפירוש הזכיר שיא אף אמרינןכזו
 כלל תתקדש לא אם שאף בעינן שכירותגבי

 מעות ממנה גובה הוא ויה" הקדושיןויתגחלו
 1 6ד14ך

 ואז יכסיף ער השכירות הנב יכול ל%ג"כ
 ממילא אופן בשום כלל מלוה הס דלאכיון
 חל מתבטיין הקדושין אם אבל בו לקדשהיכול

 שנימא טה מהני יא שוב מואלסהשכירות
 שיא דעתו וה" שנימא חלין הקדושיןשאם
 שיולי סוף סוף דהרי למטף עד השכירהזיחולו
 טרללה הל השכירות הי' חלין הקדושיןשהיו
 שיתבטלו שאף שבעינן ובע"כ סלוה הויושוב

 ושוב לבסוף אלח השכירות יחוי יאהקדושין
 דודאי לכך דעתו מסתסא ה" יא בודאיבזה
 מלאכתו כשימסר בשלמא כך אינו ב"א רובדשת

 כשיא אבי המועיל באופן באסת דעתולקדושין
 דעתו אין מסתמא בודאי אז מחשבתויוגמר
 איא בחוב השכירות יחול שלא לעצמויהפסיד
 ם כסה יענין ריוח לו יש דהרילבסוף
 הי' יא מפתסא לכך מתחלה חי החובשיהי'
 עד יחול יא הקדושין יתבטלו אם שאףדעתו
 רצה א"כ יסך דעתו ה" דאם ועודלבסוף
 שוב בסוף עד השכירות יחול לא עניןשבכל
 דעתו ודאי אלא סימא לומר ולא לפרשהו"ל
 אם אף מלוה הוי ושוב מעתה רקמבסוף יחוי לא הקדושין אח"כ יוגמרו לא שאםהי'

 ההגה אם ולפ"1 מהני יא להתקדשנתרצית
 ודאי בסוף עד השכירות יחול שלאבפירוש

 ? לדינא ודבדמהני
 הובא רוד התוס' יא הנה מלא.סף

 שצריך כשח בס" וב"שבח"ס
 בס" )ועיין התקדשי המלאכה אחר להלוסר
 פריך מה דבריו לפי וק"ל ידבריח רא"הקדום
 תותן והות דאר"ל בהא )דס"ג( גקדושיןהש"ס
 בשגר תניא והא יא - ונשכר וכף ש"פלה

 שארכיבך בשבר וכף החסור עלשהרכבתיך
 דפך נימא קושיא ומה וכף מקודשת החמורעל

 לדעת סיירי גע8כ שארכיכך בשכרברייתא
 בשכר התקדשי אח"כ יה שאומר אהדתונד

 מקודשת אינה 9ה אמר לא אם אבלשהרכבתיך
 למתנ" לה מוקי ר"ל אבל שארכיבך בשכראף
 אם מקודשת תיכף אז עתה פרוטה להבנתן
 אח"כ בפירוש לה אמר שלא אף התנאינתקיים
 הוכחה הך משום חיינו בך ר"ל שמפרשומה
 יצטרך ולא ע"מ שישון הש"ס דקאמרעצמו
 ומה  צע"נ ולכאו' עי"ש כתנאי ידחוקהש"ס

 לה צ-ל יה" יסה מעסו יהבין דצריךשנ"י
מחדש
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 יום ל' לאחר אשה למקדש דומה ואיםמחדש

 נראה אך מחדש אה"צ לה ואט-לדמקודשת
 שהאשה בעינן שכאן בהגהות בחי' ראיילמ"שרמזה
 דניהא דמוכח מעשה ליכא דבלא"ה הןהאמר
 שבשעת קדושין בכל בעינן דאגן א"ש ולפ"זלה

 לה דניהא מעש" מכח מוכה יה"הנתינה
 דהנתינה יום ל' לאחר במקדש ולכךבקדושין

 קבלתו מדהיא ומוכח אמירה ובשעת משלוהף
 וא"צ מקודשת ולכך 9ה דניחא מוכח זרקתוולא

 הקדושין נוף הרי כאן אבל אח"כ הדשהלאמירה
 אז המלאכה לידה שנותן בשעה רק נגמרלא
 דניחא הוכחה ליכא אז והרי הקדושין נתינתהוי
 זרקה לא ולכך דידה דשקלה די"ל בקדושיןלה
 בעינן ולכך תזרוק איך שלה המלאכה דגוףכיון

 תאמר והיא התקדשי לה יאמר נתינהשבשעת
 שלה ה" המלאכה גוף אם דוקא היינו ולפ"זהן

 בהנופך רק המלאכה בכל הקדושין ואיןמתחלה
 מהמתכת שעשה מה הכלי בשבח או להשהוסיף
 התקדשי נתינה בשעת אמר לא אם בזהכלי
 להתקדש שנתרצית הוכחה ליכא הן אמרהוהיא
 שיה בשביל היינו המלאכה שקבלה דמהדי.ל
 לקבל דעתה הי' ולא שקלי ודידי שקייואין

 בשכר אבל מכבר שלה ה" הגוף שהריהקדושין
 הקדושין הף לפני שחוק או החמור עלשארכיבך

 חזינן בזה חיק יה הי' ולא ממש המלאכהבכי
 מניחתו הי' לא דאל"כ בזה להתקדששנתרצית
 בשביל רק שהוא לפנ" לשחוק אולהרכיבה
 נתרצית דהיא א"1 תהלה שדברו כמוהקדושין
 שלה ויא שלו אמירה לא ל"ב ולכךבקדושין
 היוצא לא. ובשכר שפיר הש"ס פריך ולכךבסוף
 שאצ"ל ר"ד התוס' מודים שבכה"ג לדינאמנה

 : ודו"ק מהדשלה

 שאתו לחצרה זרק אם בדיז וקנות ק5"ו.ס"
 בצדה עומדת והיאמשומר

 למ"ד בסי' המקנה הנה בקדושין. מהניאם
 דאם דצ"מ פ"ק ,:ת"ח בשם הביא ט'סעיף
 וא"י אמה אלף שגדול אף החצר בצדעומד
 קל"ט ס" הב"י הביא אך מהני רכלשמרו
 כשהיא גדול הצר הוא אם לאפוקישכתב
 וזרק לדעתה משתמר במערבו או במזרחועומדת
 שדוקא המקנה וכתב מגורשת דאינה במערבוהגט
 נזכר ולאטת דוכתא בשאר ולא כל הויבגט
 ומ"ש ודל דבריו בריש להמעיין עצמו בב"יזה
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 דכרדה כיק הוא פשוט לדעתה משיזמרוהוא
 משתמר חצרה אף לדעתה משתמר ידה מהגמרינן
 דלכך מבואר וכו' גדש חצר לאפוקילדעתה
 והיכא יד מטעם רק דהה משום משתמרבעינן
 משתמר באינו אף מהני יד מטעט הוידלא
 בגט שדוקא הר"ן דברי הביא תיכףולעיל
 כן הה בגט דוקא א"כ יד מטעם הוירהוב
 דוכתא בשאר סה"נ לפ"ז אך דוכתא. בשארולא

 דאית ורל"ה רמ"ג סי' בחו"מ דקיי"לבקטנה
 רל"3 ס" בש"ך ומבואר יד מטעם חצרלה

 בצדה עומדת שתהי' דוקא בעינן פוסקיםדלכמה
 לדידהו לפ"ז יד נחשב דאו בקטנה מהניאז

 ג"כ משתמר אם רק מהני לא דעומדתהה"ג
 לרמב"ם דהוי שהטעם בחידושי לפמ"שוהה"נ

 מטעם הוי ג"כ שניהם של בחצר ס"קורש-י
 לדעתה משתמר שיה" ג"כ ירשש עי"שיד
 ~כאורה יד הוי לא ובלא"ה יד נחשב דאזג"כ

 שכתבו אמר וכ"י ד"ה ע"ב( ,ע"ח גיטיןמתוס'
 ולא כגורשת כמוה לשטרו יכול אפי'רבד-א
 מגורשת לשמרו א"י הוא אפי דבד-אכתבו
 ד"א אף לשמרו יכולה אינה דאם לכאורהמוכה
 יכולה דבעינן ממש מחצרה עדיף דלא קונהאינו

 מיהו בד"א הה"נ יד הוי יא ובלא"הלשמרו
 הא שכתבו איפכא משמע שם דבריהםבסוף
 ומוכח וכף לשמרו בא"י היינו ד"א תקנו לאדבר"ה
 אבל לשמרו בא"י ד"א מהני לא בס"הדוקא

 נפרש אם דאף לשמרו א"י אפ" מהניבסימטא
 אבל יבדו אחד כל היינו לשמרו א"ישמ"ש
 אין זה גם מ"מ ישמרו יכולין שפיר שניהםבצירוף
 יד נקרא דלא רס"ל הב-י לדעת שיועילראוי
 נשמר דביך כמו א"כ ליד ודומה משתמר אםרק
 ע"י נשמר שיהי' בחצר בעינן כן לבד ידהעל
 אפי' ר"ה אריא מה א"כ מהני לא ובלא"הלבד

 להתיזם דס"ל וצ"ל מהני יא כה"גסימטא
 ולכאורה לשמרו יכולה באינה אף ד"אדבהגי
 ממש בחצרה אף הרי הב"י שיטת לפיקשה
 דחקנו נהי וא"כ נשמר אינו אם מהני לאשלה
 אבל ממש כחצרה שיה" היינו קונות ד"אחז"ל
 דחף ס"ל דהתוס' לכאורה ומוכח מיני' עדיףלא

 בתוס' ראיתי ושוב משתמר בעינן לאבחצרה
 וכף אמות דארבע משירא ותתגרש ד"השם
 אם ל" מספקא דר"א שם להר"י ב"זוהנה
 חכמים שתקנו כיון או ד"א אצל מנטרבעינן

שאף
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 אף הה"נ כרשותו חשוב רשותו שאינושאף
 כן נאסר אם והנה כמנטר. חשוב מנטרדלא

 א"ש הוי מחצרו דעדיף מנטר בעינן יאדבד"א
 אך הנף* ידברי סתרי דיא דהכא התוס'וברי
 דאף אשסע שם הראשון דלתירוצם כיוןקשה
 אבעיא הה השני לתירוץ ונם מנטר בעינןבד"א
 דבד*א בפשיטות באן נתבו ואיך אפשטאחיא
 הלא בסימטא מהני לשמרו יכולה שאיןאף
 ר"א של תירוץ כחד מהצרה עדיף לא ד"אאם

 ואיך בחצרה כמו לשמרו יכולה בד"א אףבעינן
 לא אם הב"י על וצ"ע כן בפשיטות כאןכתבו
 נומר שאיש דאף הב"י מודה דבזהשנאמר
 בצירוף רק לשמרו א"י כ"א אם לבד ידהעל

 כיק ליד נ"3 דוטה רזה בזה מהני ג"כשניהם
 שצריכה אף נשמר הי' לא היא ולולישנשמר
 אז ליד דומה שוב שמירתו לצירוף ג"כהיא
 לבדו היינו לשמרו אא התוס' מ"ש דאלא"ש
 ע"ד לכאורה ק"ל גם כנ"ל. הבעל בצירוףרק
 אמרו לגיטין יוחנן ל' דקאטר שם מהש"סהב"י
 לחוב וכן לקדושין סוכן שם ופריך יד-אולח
 דודאי כך יוחנן ר' דכתנת טימא פריךומה
 לשמרו יכול תהני ג"כ alm דבקדושיןמודה
 ביכולה תלוי דוקא דבגיטין ריי שכתנתרק

 או בחצרה דהוא אף לשמרו שא"י וכללשמרו
 נהי וחוב בקדושין אבל מהני יא אמותי'ד'

 יכולה דוקא בעינן לא מ"מ מהני לשמרוריכולה
 לשמרו שא-י אף ד"א או בחצרה ראםישמרו
 וכן לקדושין וכן דקתני מתניתין ולץ-זטהני
 ורע ישמרו יכולה ג"1 מהני דבוה היינויחוב

 ומה ישמרו יכולה דוקא ל"ש וחובבקדושין אבי ישמרו ביכולה דוקא תלוי דלגיטיןקם-ל
 טפרש ר"י דהרי הוא הש"ס דקף וצ"לקושיא
 אין שניהם או יכולין שניהם היינו ע"ממחצה
 דאף לפמש"ל מבעיא לא ולפ"ז וכו'יכולין
 שניהם בצירוף רק לבדו כ"א לשמור א"ישניהם
 אף אלא דא"ש פשיטא וד"א בחצרה מהניג"כ
 פ"מ מהש . לא זה דגם שטא אםגס

 אף שלה וד"א בחצרה דמהני ודאי לשמרוכ"א ביכוליי
 במתניתין הרי ולמ"ג לשמרו יכול ג"כשהוא
 וכל לבדה לשמור יכולה שהיא על דוקאקפיר

 כוונת אם וא"ב מע"מ בכלל הוי לבדהשאיי
 ביכולה קפדיגן יגיטין שדוקא אמרו יגיטיןר"י

 לשמרו ימיה דוקא ל"ב בגיטין אף הלא?שטרו

 מע"מ שהוא אף ד"א או בהצרה אם רקלבדו
 שאין ודאי אלא מהני לשמרו שניהםויכולין
 בדבר ולא כן סחמרינן דלגיטין לומר ר"יכוונת
 ולא זה מהני דבניטין להקי אדרבא רקאחר
 לחוב וכן לקדושין וכן חש"ס פריך ושפירבד.א
 לשמרו יכולין הליהט באם צ"ע %דינאודוק

 : לא או כיד חשוב אםבצירוף
 ב"ש עיע א" סעיף י-" לסף 1ff~p.סימו

 מהני אי נסתפק הר"ןבשם
 מקדושין דסהני ראי' וי-ל ש"פ ידידיבאומרת
 ולא ארישא לעולם ושמואי רב דקאמר)דמ"ו(
 הואיל ס"ד אוכיח אפי' אלא וכף קאטרטבעיא
 והערו קמ-ל נפשה ומקניא גמרה הנאתהומקרבה

 אץ הלא נפשה יוכיח ב3ך דמה הת"ישם
 הרשן ולפ"ד תדחקו דידה בקפידא תיויהדבר
 מהני שוה לדידי דאומרת היכא דבאמתא"ש
 לא סתסא מקבלת באם רק אוכלת באינהאף

 היא הנאתה דמקרבה כיון באוכלת אבלמהני
 הנאתה דמקרבה כיון שוה לדידי אמרה שלאאף

 כאמרה הוי אמרה בלא ואף לדירה שוהמסתמא
 מהני לא להדיא כן אמרה דלא כי קפ"ללכך

 : זה לדיןודב

 מל"ח.כקימי
"ffp תיספח מגיע ב"ס שאלתי 

 שהתחתם המזונות עיכתובה
 לתפוש יכול האב אם מגרשה הבעל אם וגם הכלהאבי

 הנח תעובה. הנה: עד שהאכילו מחתנומעמת
 n~owi זה על אין כי נאמר יהי' ולא הדברישתקע
 חתנו של מזמות למפרע לתבוע ומא כתוב' ולאכתוב'
 ואסבר ישראל בכל הטנהנ כן ולא מגרשהאם
 טתהייב החתן אבי הפעמים לרוב כי הדברלו

 עתן הכלה שאבי מה וא"כ להאכילם נמיכנגדו
 לבתו טזונא החהן אבי נותן כעדו יחתםמזועת
 מזונות לתבוע וגם תוספת חיוב בזה שייךומה
 מתחתם שלפשמים סקרה דרך אירע אם אףולכך
 טרם זוגתו שמגרש או מזתות לבדו הכלהאבי

 דהמנהג כיון ס-ס לכלתו החתן אבישהאכיל
 הה רק וטוונות nyvin %א תוית  כוהשאין
 אדעתא הוי סתם המתחייב כל שוב בעלמאמתנה

 תפסיד יא ואם בפירוש להתנות דעליודמנהגא
 גשעת תביעה %א תרת חיוב בזה איןלכך

 : ידידו דבריהגיתשין.
 "נתתי "המכ"ם דעת דגה קל"פ*מיכין

 שאף קדושין להל'בח"
שלא
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 מעזיא הורה הוי ג"כ כתובה לה כתבשלא

 מעשה )דנ.ז( גיטין ממסי לדבריו ראי'ומצאתי
 והשיאום הנכרים לבין שנשבו וארוסתובארוס
 שאין בי תרע אל ממך בבקשה לו ואמרהזל"ז
 ואלו הש"ס שם ומסיים וכו' ממך כתובהלי
 טזה והנה וכף אשתו והכא אשתו לאויוסף
 שלא אף נשואין הוי שיהם דהנשואיןמשמע
 כלל הנשואין חלו יא ראם כתובה לההף

 ארוסתו והכא ארוסתו לאו יוסף אלוהול"ל
 אשתו נחשבת דהיתה משסע אשתו לשוןומדקאמר

 כתוב' לה ה" שלא אף שלהם הנשואין עייממש
 בזה: מהניהנשואין פ"מ על" לבא אסורוהי'
 בפני בעינז י" דחיפה עיד מיכ" מיהוהנה

 בדבר עדים כלל ה" שלא כל רקעדים
 איך דאליכ מהני לחוסה שנכנסו מודיםאם
 שם ה" לא בע"כ הרי אשתו ום נחשבתהיתה

 כתובה לכ*ג הו"ל דאלים קיד אחריםישראלים
 בשב" שתונה לכתוב פנאי ה" לא אםואף
 בשעת דהרי בקנין ממגו יקנות לי הוישמ"פ
 בקנין עדים טהני דודאי ל"ו בסי' קיי"להדחק
 אלא ממנו קנו לא ולפה עלי' לבאומותר
 דהכל בכתובה הכא מ"מ כלל עדים בעינןיא קנין דבשאר ואף כלל עדים ה" דלאודאי
 להוציאה בעיניו קלה תה" שלא דעתה בסמכאתלוי
 אם רק קנין מהני יא הדחק בשעת אףלכך
 אל לילך תוכל תמיד שאז עדים לפניהוא

 יה" לא הבעל שיכפור אף לה לכתובהעדים
 וש"ע הרמב"ם לשון מדיוק משמע וכןמועיל
 עדים בלי אבל בעדים תלוי דהכל ונםורם-א
 לבעול ואסור קנין מהני לא לכפור שיכולכל
 החופה ואעפ"כ גי הגע אי אמרה שפיריכך

 עדים בלי אף מחני דחופה ומוכח חופהנחשבת
 לקדושין דומה ואינו נשואה להיות נומרנ"ב

 : ידינא ונ"ב עדים בפנידבעינן
 היו שלא בגט האותיא בנדיו ,2א'מינו.נמי'

 ותינוק ותורף בתופסנוגעין
 אשר היטב הנה כראה. אוחם קורא יו"טדי"ח
 הב"ש בשם כמ"ש עגון במקום יהכשירדיבר
 ע"ג ס"ק הנ"ל ס" והג"פ יאט ס"ק קכ'הס"
 אם עגון במקום בתורף אפי' להכשירריש

 : אותם קורא ול"ט דל"חתינוק
 הח"ד על "גט שייפית הייו שא' מס"א.סף

 שליח בין התיר אניהנה
6* 

 עגון במקום שלא אפי' הולכה שליח ביןקבלה
 מבינים אס הדבר תלה הב"ד עיני ראתןולפי
 שיה בין ש"ק בין להתיר יכולין שעה צורךדהוי

 האשה כי ממנה העתק לכם אשלחוההרשאה
 השליח רצה לידי פה הגט ובהגיע עני'היא
  נתעכב לכך לה ה" ולא טרחתו עבור סךאיזה
 : כך ובין כך בין מוהר לדינא אבל פההגט

 ונשים אנשים שמית בדינישףת
 יהיייו י "ב היד ה * להרב ממ"כ.סף

 : רימאן בק, יהוידעמףה

 ונקרא בקה' שהע האיש בדבר שאלתםע"ר
 הירש ידידי' וחתימה לתורה כלבפי

 לק' דשם המורה כתב לרימאן הסמוךובעיר
 הבעל לו אמר כן כי הירש יהודא לכתוביאס
 עמו שדרה לו יהע שזוגהו הסורה וכתבשם
 יהודא שם שמו והע בוטשעטש בק' שניםעשר
 יהודא המורה עיר אנשי לו קראו וכןהירש
 יאשתו שנתן הפטור על שמו כתב וכןהירש
 להנשא המורה הורה זה עפא והנה הירשיהודא
 שאלתם ע"כ בעלה. תחת ויושבת ונשאתלאשתו
 האשה להוציא ערעור בזה אין לדעתיבקצרה.
 בב"ש שמבואר אמת זה כי אם והנהטבעלה
 לומר נאמן המורה דאין ג' אות אנשיםבשמות

 אחר הלכה דבר שאמר מח"ח ראי' והביאכן
 מ"מ בדבר נונע דהוא לו שומעין איןמעשה
 כאן וא"כ נאמן דעל"3 דבמלתא שם כתיבהרי
 האשה שאמרה בוטשעטש בק' עלים דההכיון
 מהם לגלויי ואפשר כך קראוהו ששם שםשדרה
 קראו אם להתוודע אפשר המורה עיר מאנשינם
 מהם. נאמן המורה ודאי ועגי ל" וקרי כךלו

 ראי' אינו בעניי המהרש"ל ראיות גוףובאמת
 אין מעשה לאחר הלכה דבר שאמרדבת"ח
 למה התנצלות לו דאין במה היינו לושומעין
 יו א.' בזה אבל גדבר נוגע הוי כןהורה

 אם המורה חטא ומה פשע מה כיהתנצלות
 חין שקר הי' אם ואף כן שמו לו אמרהבעל
 ה" אם ואף בדבר מגע אינו וא"ע אשםיהמורה
 דנאמן וי"ל לו כבוד העדר זה אין בטלהגט
 מוכח דהרי גם ומה לגלויי עבידי דלא במהאף

  ושמעה הגט התיגת בעת עמו היתהשהאשה
שאוסר
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 ולא שתקה ולמה הירש יהודא שטושאוסר
 מוכח ובע"כ הירש ידידי' ששטו לומרסיחתה
 שכבר נם ומה הירש יהודא 09 ששמו כןשהאמת
 דגם כתבו כ"ג( )דף בכתובות התוס' והרינשאת

 דייקא ודאי וא"א ומינסבא דייקא שתךבגירושין
 הוי רשמו וידעה שמו הוי מה הנשואיןקודם
 למ"ש הם שחששו מה הנה ולח"ז הירשיהודא
 כינוי שייך לא שמות דבשני ג' באותהב-ש
 כינה נזכר לא דשם ז"א הנה בו קוריןשהכל
 קורין שהכל שם ה" אם ובודאי בו קוריןשהכל
 שהכל בכימי לחלק סברא דאין די הויבו

 הף אם ואף לא או שתוה ב' צין בוקורין

 הקודש שם להיות כלי נראה ה4 יא כןדעתם
 בחניכה די יהי' לעז דבשם לעז משםגרע
 אסו די יה4 לא הקודש ובשם בו קוריןדהכל
 ולכך שמיא בשמי וניורא בארעא *ציבאיה4
 להם שומעים היינו לא כן דעתם הף אםאף
 בכיוצא רואות שעיניו מה אלא לדיין איןכי
 קורע דהכל לכינוי כוויהם אין באמת אךבזה
 ואם עדיף הקודש דשם להיפוך כוונתם רקבו
 השם לגוף קצת דשוה כיון לכינוי זה דומההי'
 דאינו כיון רק בו די יה4 השם כקיצור וההוי
 קורין שהכל הניכה דאינו כיון פסול לכךכינוי
 דכשר ודאי בו קורין דהכל בחניכה אבלבו
 כתיבה במקום אם רק דברו לא דהם גםומה

 להיסוך או גרשון וכתגו גרשם שסו ה4ונתינה
 שדרו ובמקום ונתינה כתיבה דבמקום בזהאבל
 נהי הירש יהודא שמו החזיק שנים עשרבו

 מקומות שאר של שמו גם לכתוב צריךדלכתהלה
 האחר שם כתבו לא אם הגט כשר בדיעבדמ"מ
 וכמפורש במק"א שם לו דיש שם ידעו דלאכיון

 באהד תירש אחר למקום יצא שםבברייתא
 דאתחזק הא בש"ס שם וכדמשני מגורשתמהם
 לערער אין לכך בפרש"י עיי-ש אתחזק דלאהא
 בש"ע ועי" נשאת כבר אם ובפרט הגט עלבזה
 שם אלא כתב לא ראם י"ב סעיף קכ"טס"
 9ס ובב"ש כשר ונתינה כתיבה במקום יושיש
 אחר במקום שם לו דיש ידעו אם אףדי"ל
 בשם אפי' די"א שם יו"ד בסעיף ועייןכשר
 בשם הוחזק אם תצא לא נשאת אם בשינויאביו
 י"ל ולפמ"ש כ' ס"ק שם בב"ש ועייןהשני

 בשם דדוקא מודה הראשונה דעה נםדבשמו
 שם לשנות בידו ראין שחוק מהני יאאביו
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 מודה הראשונה דעה גם י"ל בשמו אב1אביו
 נשאת. כבר אם לאוסרה מקום אין לכך תשאדיא

 חדש דבר כתבע שם אנשי חדושיובספרי
 מן ושמה שמו דבעינן יהסוברים דאףבעזה"י
 שטם רק אביהם שם כתב לא אם היינוהתורה
 אבל זכר לא שמם גם אם התורה מן פסולבזה
 פלשית ובת פלוני בן אביהם שם כתבאם
 רק זכר אם נטי ומדרבנן התורה מן כשרודאי
 ושרה יסף דכמה אף דכשר אביהם ושםשמם
 שם דבהזכיר כיון ילש ה"נ א"כ בשוקאאיכא
 בשימי ה"ה י"1 א"כ שמם בחסרון כשראביהם
 רק הוי זה שפסול הצ"צ דדעת אף רקכשר
 דהוי וכיון המגרש זה דאין דיאמרודרבנן
 בזה להקל צד יש אם להקל די דרבנןרק

 אחרי יהרהרו ולא הנ"ל היתרם על לסמוךוכדאי
 אין ויותר נשאת. דיבר כיון הנ"להאשה

 : כח וחלש הטרוד ידידם דברילהאריך
 שכ"א "גט נמיו טולפשיי. למי ממ'נ.0י'

 קטנה מלר ' יי
 הבעל שמינה מה עי* להתגרש לקהל'שבאתה
 וכתב בקה' הגט וליחן לכתוב בעינושיוחין
 ובלידתה פריוא וויטא דמתקריא וויטא בגטרס"מ
 כמה לה קורין אח"כ רק השמות בשנינקראת
 בשמתם יה קורין משפחתה ובגי יברוויטא

 וחטא. רק לה קהוין הג6 נתינת במקוםובקהלתו
 דתחלה אף השם גוף דמצד כשר הגטהנה
 בדיעבד מ"מ העריסה שם להקדים ראויה"
 דאוב ובפרט להיפוך הקדימו אם דכשרודאי

 הדיינים דחששו ומה לבד וויטא יה קוריןהעולם
 רףם בעיני יראה שמם אמר דהשכ"מ כיקדשם
 בשליחות שינוי הוי ואיש כך וכתוב להיפוךלכתוב
 הסתם דמן כיון חדא שינוי זה אין לדעתיהנה
 הגט סידור כפי בפה אמר או בהרשאהכתב
 שיוכשר עד מאה עד לכתוב לסופר רשותשנותן
 המסדר בדעת תלאו א"כ המסדר הרב לדעתאחד
 לבעל דאין כיון ועוד בעיניו ייטב אשרכפי

 רוצה אינו א"כ וכדומה ממון גהגאתקפידא
 הגט הה לדעתכם ואם כשר גט נכתב שיהי'רק
 כפי ודומה בזה לי ניחא  שכתבו מה כפיכשר
 במקום הוא הרי לשליה באומר וש"ע בש"סמ"ש
 לה תן באומר ואף לו הוא מקום דמראהפלוגי
 שיעי דהוי אחר במקום לה ונתן פלוניבמקום
 דהחשש דהטעם מ"ב ס"ק קמ"א בסי' הב"שכתב

שמא
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 הה לא קפידא באין הא מוכח עליו יבליעשמא
 אין וכף בעל" יה חן לו באמר ולכךשינוי
 אלא לה יתן שאל בפירוש בהחנה רקקפידא
 נחשב לא קפידא שאין רכל ומוכח וכו'בעל"
 יבתוב אם יו הוי קפידא מה ה"נ כןשינוי
 רתם  ברית שתלה ובפרט בסוף או תהלהוויטא
 שינוי זה אין הגס דכשר כיון ודאילכך

 מכח הוי השליחות דבשינוי גם וטהבשליחית
 שליח עשאו יא דשינוי אדעתא די"לאוטדנא
 ליבם תזקק שלא לגרשה דכא כיון כאןאבל
 אומדנא הה ודאי דידה בתקנהא ל" ניחאא"כ

 יבם מזיקת לאפוקי כשר שיה" גט שכללהיפוך
 דלא להיפוך אומדנא הוי לכך ב3' לי'נ"תא
 לשוק מותרת דהאשה נראה ולכך שינויהוי

 : ופקפוק חששבלי
 מיץ ליב יוסף מיה"י להרב קמ"ר.סיכון

 : ראחמםשרובקאיי
 יעלסוועט בעיר הוי עובדא שאייתוע"ד

 לו שה" הכפרים מבני אחד בא לפההסמוך
 וגירשה ביניהם פירוד ונעשה מיעלסוועטאשה

 שמו וה" סו-י כדת פטורין בגטביעלסוועט
 בעליי א"ע ההזיק וכן אליעזר משהמעריסה
 ליעלסוועט בבואו וכן IDP קיבת בכפר הןלתורה
 שגירשה וביום לפרקים או נוראים ימיםעל
 ששה יושב מאז ה" וכן כך בשם לתורהשלה

 כך עלה ביעלסוועט חותנו החזקת עלחדשים
 וכשנתן כן וכתובה מתגאים נכתב וכןלתורה
 אך  אליעזר משה שמו כתב קוויטליךלפעמים
 ה" חתימתו וכן לגר משה שמו הי' כל בפיהחניכה
 אליעזר משה הגט מסדרי רבנים וכתבו לבדמשה

 הגט אשה ליד המסירה ואתר משהדמתקרי
 אפי' פסול שהגט וערער אחד עמדכדמויי
 גדול בקול וצעק ברבים בבהמ"ד ועמדבדיעבד
 נמורה א"א והיא הוא ובטל גמור פסולשהגט

 : וכו' ממזריםובג"

 המסדרים של כחם שיישר בקצרהתשדבתי
 לתאמרו מלתא כהאי וכל עשווכתורה

 קול ששמעו בהמ"ד הני על אני ותמהמשמאי
 המערער כי רותח באבר פיו את סתמו ולא נדףעלה
 רב בי כבר ואפ" תורה בן דאינו כנראההזה
 מ"ש מלבד כי נשתקע זה יהחשיב יומאדהר

 בכתובה כתוב דאב והוכחתי שם אנשיבחיבורי
 נכתב ובכתובה כתובה בלי לדור דאסורכיק

 נחזיק אם אף נט רק נשתקע נחשב לא זהשם
 לא ודאי זה אבל נשתקע דנהשב הט"וכדעת
 היי אם ואף לתורה בו רעולה כיון נשתקעהה
 נשתקע הוי לא דטעט מעט רק לתורה בועולה
 לא פעמים הרבה לתורה בו עולה אםמכ"ש
 העריסה שם דהוי כיון ולכך נשתקענחשב
 מד הקדימה משפט לו הוי לתורה בוועולה

 דעה יש וגם העולם בפי והקריאההחתימה
 ראובן רק עד"מ שמו תחלה ה" אםדדוקא
 כלל ראובן נקרא ולא שמעץ שמו נקראואח-כ
 שמו הי' מתחלה אם אבל נשתקע נחשבזה

 לא לבדו ראובן קראוהו ואח"כ שמעוןראובן
 אהד כשם הוי שמעון דראובן נשתקענחשב
 השם כקיצור רק הה לבד ראובן דקראוהוומה

 ה" אם ימע בזה וה"ה נשתקע נחשב לא השםוקיצור
 להכשיר כמה דעת הטפל שם אליעזר משההשם
 השם עיקר על וכתב הטפל שם הקדיםאם

 דהגט לומר זה השוטה בלב עלה ואיךדמתקרי
 כשר הזה גט באמת והנה ממזרים ובני'בטל
 והמערער המסדרים כתבו ויפה לכתהלהוישר
 אינו אם ולהחרימו ולרדפו להדפו מצוההזה
 על לערער לבו מלאו כי דמלכותא דינאנגד
 שכבר כית ובפרט ממש בו שאין בדברהגט
 במרדו עומד וחוא המתירין מהחכמיםנשמע
 אדם לשום וחלילה ויראו ישמעו העםוכל

 כזה קול שיוציא וסי פסול שהגט דיבהלהוציא
 לו יעשו לא ואם החרם על כעובר שיהי'ידע
 בעוה"ידין

 ודעו עליון בעולם מוחרם יהף
 יונעם ולהשומעים אתכם תמצא אשרחטאתכם
 : המעתיר ונפש כנפשכם טוב ברכת עליהםותנא
 אב"ד יהזקאל מיפ"כ להרב  קב"ה.שי'

 :קאלטטיץ
 מלכה אסתר מעריסה ששמה באשה שאיתוע"ד

 שנתן ובהגט מאלא ונקראת שמה נשתקעאך
 דמתקרי מלכה אסתר ההגט כתב חליו בעת בעלהלה

 וחשבו מאלה המכונה כתב אחד ובגטמאלא
 בו שכתבו שבגט מה הנה נשתקע ישםרו"מ

 דלפי טעות זה בה"א נמי כתב מאלאהמכונה
 ים הוא רק מלכה משם שאינו זה בגטדעתו
 בסוף בא' לכתוב לו ה" לעז שם והויבפ"ע
 רק מלכה משם אינו מאלא שם באמתוהגה
 שם הוא או מאיייא משם שנגור שםהוא

 בלשון אחד בגט ה" ודי פוליש בלשוןקטנות
מכונה
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 נשתקע לשם רו"מ שחשש ומה נסוף ובא'מכונה
 שהשם כתבתי שם אנשי חידושי בחיסוריהנה

 לדור אסור דהרי נשתקע אינו בכתובההנכתב
 דר הוא זו כתובה ע"ד וא"כ כתובה בליעמה
 היא דעכ"פ כיון גם נשתקע הוי ולאעמה

 נשתקע מידי לאפוקי בזה די כן עצמהחותמת
 וכן שמם וכותבין הקוויטלך שמוסריןובמה
 שם הוי אם לכאן ופנים לכאן פנים שםכתבתי
 כיון נשתקע נחשב לא ודאי כאן אבלנשתקע
 וחותמת בכתובה דהוי מעליותא הגי כלדהוי
 די"ל בזה לצדד יש גם כן כתבה ובקוויטלךכן
 כתבו לא אם היינו נשתקע שם הפוסליןאף
 המכונה או דמתקריא בלשון בו קורין שהכלשם
 בשם נקראת דלא כיון חשש יש אז ההםרק
 דמתקריא בלשון בו קורין שהכל שם כתבואם אבי המגורשת או המגרש זה דאין יאמרוזה
 שהכל השם דזה ידעו בזה א"כ המכו~האו

 ועל טפל הוא הראשון דשם וידעו בוקורין
 המגרש זה דאין לומר יטעו לא הטפישם

 בה קורין מיעוטא דאולי יתלו רקוהמתגרשת
 : נשתקע פסול בזה איןלכך

 נשתקע שם הפוסלין אף דודאי לי נראהדעדוי
 הנקרא השם עיקר גם בו שכתבכיון

 שיאמרו פסול מדרבנן רק התורה מן כשרודאי
 רק דהוי וכיון המתגרשת או המגרש זהאין
 דהוי לשוק להנשא רק דהיינו י"ל דרבנןפסול
 אבל בזה גזרו בזה ב"ר ומיתת א"אאיסור
 דהוי רק איסור בזה ואין מת דבעלה כיוןכאן
 לא בזה י"ל בעלמא לונו רק וזה לשוקיבמה
 ,דף יבמות רש"י ועיין דרבנן בחששגזריגן
 והא דאורייתא הא מכדי רבא אמר גביקייט(

 איסור לי מה כרת איסור לי מהדאורייתא
 לספק למיחש געינן לא מי רש"י וז"ללאו

 איסור לספק דחיישינן היבא כי לאואיסור
 הוא דרבנן הרחקה לאו דספקא מידי האכרת
 ללאו הרחקה עביד לכרת דנימא המותרבדבר
 שמא דהכא המותר בדבר הרחקה ענידלא

 מבואר עכ"ל. קעביד ממש דאורייתאאינפרא
 בין לחיק יש דרבנן דהרחקה ברשאמפורש
 רק דהה שנשתקע בשם הכא ולכך לכמתיאו
 זה מכח ולכך כן לחלק יש שפיר דרבנןגזירה
 שכתבו מה עקא דא אך לשוק. דמותרתודאי
 איך המסדר על אני ותמה מחוטא בכתבהגט

 נשמע לא טעמם אשר כן יעשות לבומלאו
 שנכתב מבואר קכ"1 מה דבאהע"ז אמת הןכזאת
 שם שכתב כיון כן יהא לו אך לשוןבכל
 וקבלו כן תקנו כאלו הוי אשורית לכתובדנהגו
 והוי אשורית בכתב רק גט יה" שלאעליהם
 אפשר אי ונמי בגט הכתבים כל פסלוכאלו
 מה בבא באמת ועוד מכבר חז"ל תקנתלבטל
 בשאר גט שפוסלין ראשונים דעת מביאקכ"ו

 דכתב כתב ש"ו סי' באו"ח והרמ"אלשונות
 לבעל חחרון הי' והרמ"א כתב אינושלהם
 משמע ד"ה ש"מ ס" במנ"א עיין גםהש"ע
 אשורית שאינו כל שלהם וכתב דיעותהביא
 ם ספיקא הוי ודאי ולכך עיי"ש כתבאינו

 דאין רמ"ב סי' ביו"ד מ-ש מלבדלחומרא
 ואין לרבים תמוה שהוא דבר להתירלמורה
 כזה בכתב גט נכתב שיהי' מזה גדולתמהון
 שלא באושן אך חליצה בעי ודחי מה"טלכך
 תקנות כפי רק ומתן מוהר היבמים עלי'יהבו
 התקנה מן יותר ומתן שהר ירצו אם אבלהקהל
 אסו גיטין בטסי וכמ"ש עגון מקום נחשבזה

 יתירנה אז ליה למיתם בעי דדינראתרקבי
 כדאי עגון דבמקום הראשונים בגיטין כךרו-מ

 : וכו' להאריך אין ויותר עליהם לסמוךהמתירין
 הירום צבי מי"ה החפיף להרב הכק"ו.סי'

 : חפ"ק הורורטץי
 ונשתנה יוסף שסו שה" באחד שאלתוע"ד

 של שמו ונשתקע לארי' חולימחמת
 שחותם רק הראשון בשם לס"ת ועולהחולה
 וכו': בגט לכתוב איך לעווין בשםעצמו

 מ"ש הראשנן בקצרה אשיבהו ידידיתשובה.
 הוי דבש"ע טעות זה במחילה לעוייןהשם
 רו"ח כמ"ש ולא וי"ו ובחד באלוף ליאוןבשם
 פירושו ואינו אחר שט הוא רו"מ שכתבוהשם
 דהב"י לי נראה ה" ליאון בשם גם ארי'של
 ערבי בלשון המדברים המערב בארצותה"

 אבל אר" פירוש ליאון הף ובלשונםוכדומה
 פוליש או דייטש לשון רק ביננו איןבמדינתנו
 ואף המכונה רק דמתקרי לכתוב איןבלשוננו
 בנשתנה נראה אר" פירוש ליאון דהויבמדינה
 זה שם נשתקע ואח"ם ארי' לשם חולימחמת
 חולי מחסת שם דין זה לשם אין ליאוןונקרא
 מחמת  שנשתנה לשם מעלה דהוי מה עיקרדהרי
 לחיים עליז נגזר זה שם דע"י מכח היינוחויי

א"כ
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 מכחו שבא מה זה בשם נקרא אם דוקאא"כ
 ליאון לשם אח"כ שמו נשתנה אם אבללחיים
 דלתיים להיים עליו נגזר יא זה בשםהרי
 כנשתנה רק דינו לכך הפירוש ולא ארי'נקרא
 עיקר הראשון שם שכך אחר דבר מחמתשמו
 הראשון שם והוא הקודש שם הוי דיוסףוכיון
 ולכתוב להקדימו יש לכך לתורה בוועולה
 אבל אחרות בארצות והיינו ליאון דמתקרייוסף

 אם תה ליאון המכונה לכתוב ישבמדינתנו
 חותם רק אם אבל ליאון נמי ב"א גלשוןנקרא
 דאין הטו"ו ודעת כיל נקרא ואינו כןעצמו
 ונהי המכונה או דמתקרי החתיטה עליכתוב
 לחוש יש מ"מ כוותיי דלא בחבורידכתבתי
 יכתבו אפשר דלא כיון לכך דוד אדונינולדברי
 אם אף כשר ובדיעבד יוסף דמתקריליאון
 וכאן שניהם דנכתבו כיון הטפל שםהקדים
 שבתי מיהו בע"א אפשר לא הה הטו"זלדעת
 דלא להטות ס"ל דמתקרי דוקא דיולוראיתי
 אבל קריאה נקרא לא דחתימה בחתימהשייך
 אף שייך דכינוי הטפו מודה המכונהבלשון
 יש ליאון המכונה דכותבין היכא ולכךבחתימה

 : תחלה יוסף שם תמידלהקדים

 נתן ישראל מי"ה להקרב ממ"ו.סי
 : פוםטין אבד-קבריקשפיין

 המכונה זאב בנימין גו שננתב בנסשאלתו
 הנה הלמ"ד. אחר בבי"חפעלביל

 לכתבו ראוי הה לכתחלה ודאי בקצרהאשיבהו
 נמי בבי"ת כבר כתבו אם אך הלמ"ד אחרבוא"ו
 כיון הבי"ח בדגש לקראו לטעות מקום דאיןכשר

 שם הוי זאב רכל וידוע זאב הקודש שםדנכתב
 בשם לקראו nDiS וממט ונאלף שלויעז

 רפוי בב' דהוי ידעי ומידע וועלווילגעגועים
 נכתב סי' לא אם ודאי בדגש לקראו יטעוולא
 לפסלו מקום ה" לבדו וועלביל רק זאב 9םבו
 בזה גם מיהו בדגש יקראו שיטעו חששמכח

 הבי"ח ברפוי לקראו דאפשר כיון כשר  ענוןבמקום
 שם על מורה זה זאב שם בו דנכתב כיוןאך

 לטעות יבואו ולא וואלף משם דהואוועלביל
 ה" אם אגל כשר עגון במקום שלא אףלכך

 ה" ודאי בעלתיל בהתחלה בבי"ת תחלהכותרנן
~leb

 רק גכתכ והוא וואלף משם דנצמח כיון
 בבי"ת ואח"כ בווי.ן כתבו תחלה אם אבלשוותן
 ראיות אין ובמ"ש יותר. להאריך ואין כשרהוא
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 ובשם פשוט נט ספר בשם ממ"ש רא"רו"מ
 לשמן סמייך בין או לח"ו ט' שבין בטעותהט"ג
 מדברים דהם רא" אין כולם הוי פוסליןשיש
 לקראו במה השינת ניכר לא דסתוכו בעניןהכל
 שינוי הוי מ"מ במבטא שינוי דאין אףאו

 על מורה זאב דשם כאן אבל השםבגוף
 השם בגוף אינו גם רפוי הב' לקרואהישון
 רק כן עצמו וחותם וואלף הוי השםדעיקר
 הף באות והשינוי געגועים השם נקראוועלוויל
 שיגף אינו ונם השם בעיקר ולא געגועיםבלשון
 כשר ודאי בפה לקראו איך מתוכו ומכרבמבטא
 ידידו: דברי אחריו יהרהר ואיןהגט

 מוירוס מו"ה הסייף להרב קמ"ח.סף
 : מפודהייץכהנא

 "יוירו אבי בשם יכתב שסידי בגטשאלתו
 ליב משה דמתקרי דלף יהודאמשה

 דמתקרי כותב דאם פסול דהגט עליווערערו
 אף ידידי הנה הלזי. אח"כ לכתוב יוהי'

 והיראה האמונה שפסקה שומעות שכךלאזנים
 שהוא זה על יאמרו ומורה שרב העולםמן

 על לעז להוציא ר-ת חרם על ויעברופסול
 כ"ג בעל אמיתי הגאון הרב על ולומרהגט
 אפף שדעתי כמקוטו הרמ"א דברי ראהשלא
 ובודאי זה יאמר לא יומא דחד רב ביבר

 כהן דוקא לכתוב יש שבמכונה הרמ"אכוונת
 גם לכתוב יכול במתקרי אבל תחלה לויאו

 לכתוב רוצה אם אבל .הלוי או הכהןאח"כ
 עיינו לא והנה דמי שפיר נסי דמתקריקידם
 בסדר עוד וז"ל ח' באות קכ"ט סי' הר"מבישון
 הוא ואם פלוני בר ולא פלוני בן דכותביןגיטין
 או הכהן פלוני בן פלוני ינתוב לה אוכהן
 לף או כהן יכתוב כיעי להם יש ואםהחי
 שכתבו גיטין קצת ראיתי מיהו הכינויקודם
 כתב דמהרייק כתב כ"ז ובסי' קודםהכינוי
 לכתחלה כן וכתב הכהן אלעזר דמתקריאהרן
 הד"ם עכ"ל למכונה מתקרי בין לחלק ישואולי
 משמע דהרי הפוסלין טעו כמה וראה באהנה

 כשר אח"כ כתבו אם במכונה דגם הד-ממדברי
 שהם כתב ולא כן שכתבו גיטין כמה ראהדהרי
 מהרתק דברי על וכתב בלשונו דייק גםפסולין
 דודאי דכותתו מופח לכתחלה כן וכתב11"ל

 כן כתב למה דקשה רק כשר ודאיבדיעגד
 רק אינו בזה הדברים רכל להדיא מוכחיכתחלה

לכתהלה
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 על לו קשה הוי דאדרבא מוכח נםושתהלה
 הכהן אהרן להיפוך כתג לא למההמהרתק
 במתקרי דגם ס"ל דהוי הרי אלעזרדמתקרי

 בלשון דכתב רק תחלה הכהן לכתוב ראויהי'
 וא"כ להמכונה דמתקרי בין לחלק ישואולי

 מתקרי דבלשון אפשר דרק משמע ואולימישע
 ראם לומר יא אבל הכהן אח"כ לכתחיהיכהמ
 בנה יומר להזכיר והם שפסול תהלה הכהן)חב
 לכתחלה רק הה בזה הרמ"א דברי דכלפסול

 הלוי או הכהן כתבו אם ודאי כשרובדיעבד
 הלוי או הכהן כתבל אם ומכ"ש המכונהאחר
 אינו בזה והפוסל דכשר ודאי דמתקריקודם
 לשער ואין תמיטי בתרי המתמיהין מןאלא
 דעתם לפי דאף טעו ועוד כן. חמר התם"גודל
 דהרי דכשר ודאי המגורשת אבי בשםמ-מ
 לטעות מקום דהוי רק ממש שינוי אינובזה
 בעינן לא האשה אבי ובשם מתוכו מוכחואינו
 לכ"ע כשר ממש טינף שאינו וכל מתוכומוכח
 פסול שהוא זה על לומר תמי' אחר תמי'לכך

 ומ"ש וישר. כשר והוא גט על לעזולהוציא
 לשון ובין חי או כהן לשון בין לחלקרףט
 משח הנ"ל הד"מ מדברי הנה הלוי אוהכהן
 לכתוב ראוי אין בלא"ה לוי בשם גם להלקדאין
 בודאי לכך לוי שמו לומר שיסעו תהלה ה'ביי
 דברי הכהן. וכן בה"א לכתוב צריךתמיד

 : וכו'ידירו
 : פורקאמין יק' כממ"מ.כא'

 אלכסנדר יכתוב הבעל בשםהנה בקצי" אתי עי מיסבי יהגני קביתימכתבי
 קיצור אינו זוסיא כי זוסיא המכונהזוסמאן
 הכתוב בפ-ע שם הוא רק מזוסמאןהשם

 הט"ו אחר נמשך רו"מ כי דמתקרי ולאהמכונה
 יכתבו הקודש שם בצירוף הוי אם דאף שכתבבסופו
 אנשי חדושי בחבורי אני אך דמתקריעליו
 הגט מן יסודו דעיקר להיפוך כתבתישם
 ראי'. אינו וראייתו מ"ב דק' הגאון הרבשל
 ולא פרימא המכונה יכתוב האשה בוםוכן

 שם דהוא כיון הנ"ל מטעם פרומאדמתקרי
 ואינו ביו"ד ולא בוי"ו יכתוב פרומא ובשםה%
 תלוי העיקר דבגט ידע כי נימל לשםדומה
 בשם לכך ובדיבורם בקריאתם אדם בניבדרך
 בוהו ולא ביו"ד בלשון הכרה יותר חףפיסל
 בשם אבל m~o1 בזה לתלות אתר מקום חקים

 ביו"ד ולא בוהו הלשון  בהרגשת הףפרימא
 טעות יש גם השם שינוי הה ביו"ד יכתובואם
 הפ"א לקרות טועין יהי' ביו"ד יכתוב אםאחר
 וביון בש"ס הנאמר ופרימה פריעה מלשוןבדגש
 כפי לכתוג יש ודאי ולכאן לכאן חששדיש
 הרי-ש שיקראו שלו חשש גם הקריאההדגש
 בזה שם מצינו דלא כיון חשש בזה איןבפלס
 יכתוב לכך בו לטעות השש אין בעולםכלל

 : להאריך אין ויותרבוי"1
 : פודקאמ.ן פק' מאנ.סי'
 כי בביית לנתבו יש דפ"בש נראה שאיתיעיד

 כותבין הם זה שם להם שישרוב
 בבי"ח לכתוב שטרות כותבי כי דרך וכןבבי"ח וחותמיי

 לחוש דיש רו"מ שהביא הב-שוקושיות
 כזה שם שכיח דלא כיון לק"מ בדגששיקראנו
 לטעות יבואו יא בדגש כזו תיבה ולאיב"ש
 אם ואף תיבה ולא שם לא דאינו במהבזה
 ולא כלל שכיח לא עכ"פ כזה שם איזההי'

 למיעוטא ולחוש הרוב מדרכי לילך לטעותיבואו
 המגרש ובשם בדגש, לקראו רחוקה בדרךלילך
 פייבש בן ליב ברוך דמתקרי ארי ברוךיכתבו
 דהכל שם דהוי כיון לבד הייבש בשם בזהודי
 כלל כתבו לא דאם כיון אביו ובשם בוקורין
 מ-מ לכתבו יש דלכתחלה נהי ולכך כשרנמי
 יכ% ירצה ואם לבד קורין שהכל בשם דיביה

 דאין דנתי שרגא דמתקרי פייבש בןלכתוב
 עיקר לעשותו היינו אביו שם להחזיק יכולהבן
 אף יפסול דהשיגוי לחוש דיש ובמקוםהשם

 שם ידוע השם דעיקר במקום אבלבדיעבד
 ע"י לכתוב יכול דמתקרי בלשון בו קוריןשהכל
 כן שנקרא בשם כן נקרא דעכ"פ בנוהחזקת
 ומה כאן בנו החזקת מהגי אחר במקוםבאמת
 וא"ת אחרים במקומות כן נקרא דבאמת כיוןגם
 דמתקרי פייבש בשם יכתבו לכך שקראינו

 : וכו' ידידו להאריך אין ויותרשרגא
 יצחק מחה "גריי לעורב מרא.סי'

 : ברעזאן אבד"קשמעלקיש
 כיו סי' חא"ש בספרי מ"ש שאל אשרע"ד

 ובשם בסוף גה-א לכתוב לייצאבשם
 לק"פ הנה בסוף באש"ף לכתוב קכ"ד בס"חנציא
 שמה דה" ידוע שה" תיירי כ"1 דבס"חדא
 שמה הי' אם ידוע ה" לא בחנציא אבללאה
 חנציא רק מתחיה שמה ה" ודלמא תחלההנה

ועוד
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 אם ידוע ה" לא נמי לייצא בשם אם אףועוד
 הקודש שם אין לאה בשם מ"מ לאה שמהה"
 הקידש שם ביחוד הוי יאה רק יו דומהאחר
 יודע מי חנציא בשם אבל בה"א לייצה נכתבלכך
 הזכר משם נצמח דלמא או חנה משם חויאם

 משם או גבר תסובב דנקבה כידוע חנאששמו
 או חינא משום אמר חד בש"ס כמ"שהיגא
 באל"ף הוי תיבות הני לכך וחסדא חינאמלשון
 וא"ש באל"ף לכתבו ראוי לכך הרגום לשוןדהוי
 : וכו' ידידו דברי וא"ש זא"ז סותרין דברינוואין
 העשיל יהושע מיה להרב מנ"ב.מי

 : ברעסטיצקי דימורץ
 בגט ונכתב ממקיא לז הנשלח בגט שאלתוע"ד

 דמתקרי מאיר קהת בת בלימא האשהשם
 מעולם אם האשה אבי את ושאל הכהןקהת

 לו ניתן שמעריסה והשיב לבד קהת שם לוקוראין
 שאביו רק מזה יודע ה" יא הוא וגם שמותב'

 לכתוב אביו צוה חתונהו בעת כן לואמר
 בעלייתו ר"מ ודרש השמות ב' ובכתובהבהתנאים
 רק לבד קהת בשם רק נקרא ואינו שםלהורה
 למיעוטא רק לבד קהת חותם ברוב ארעהשחותם

 שניהם בשם חותם נדגל דבר על חותםאם
 לו קורין ה" קאמינקא בק' דר כשהי'וגם
 אם רו"מ ונסתפק שנה שלשים זה שמותנשני
 לנו ביאר לא הנה תשובה. : לא או כשרהגט
 יא או הכתיבה מקום ה" קאמינקא אםרו"מ
 להקל צד יע הף הכתיבה מקום הי' אםיי

 הכתיבה מקום שם הקדים דאס הפוסקיםבסברת
 בדיעגד להכשירו הג"פ הסכים וכן דכשרלנתינה
 מ"מ נשאת אם רק פיקל אינו הוא כי אמתוהן
 אף להקל מקום הה ודאי אבי' בשם דהויבאן
 דר דאינו כיון נחשב יא ונשתקע נשאתעלא
 שנשתקע ושם נשתקע לא בקאמינקא א"כשם
 ונשתקע במקומו דר עדיין הוא אם רק נחשבלא
 אך שנשתקע שם נחשב לא דירתו עקר אםאבל
 הקדים אם וזה כתיבה מקום אינו קאמינקא אם8ף
 שפסול בפשיטות ג"ח ס"ק הג"פ כתב אחרשם
 והן 1ה שם שלו בכתובה דכתב כיון הגהמ"מ
 אבל נשתקע נחשב דכתובה הל"ג דדעתאמת
 יושבת דהאשה כיון מכבר בתשובתי העליתיאני
 אף מ"מ נשתקע הה לא זו בכתובה בעלהתחת

 בצירוף מ-מ בזה עלי לסמוך אעדלכתהלה
 דעת האשה אבי ובשם האשה אבי בשםדהם

 אין שינוי גם בו פוסל חסר ראין כיקעה-ג
 אחרונים קצת עליו דחולקין נהי ולכן בופוסל
 לסמוך יש בכתובה רק דנכתב כיון בכה"גמ"מ
 כיון ובפרט נשתקע נחשב דאינו סברתיעל

 במקומו גם א"כ בזה המיעוט ע"ד עצמודחותם
 דהקדים והיכא המיעוט ע"ד זה שם לויש

 להכשיר הב"ש העלה במקומו נקראים ושניהםהטפל
 העריסה בשם וגס זה כל בהצטרף ולכןבדיעבד

 ואף כשר דהגט נראה ולכן זה שט לוהה
 דנשלח ובפרם נכתב דכבר כיון ניתן לאאם

 ליגע ואין יכתב ויתנו הוא דכשרמטק"א
 : המסדר בכבודבזה

 ל" אדסמיך קאי אם בדין הנה מנ"נ.םי'
 ממקרא אני תמה אשלפניואו

 אהרן בני נאמר דפעם ויקרא פ' בתורהמפורש
 ופעם יחיד לשון דהוי אהרן על הכהן קאי א"כהכהן
 רבים לשון הכהנים קאי הכהנים אהרן בניכתיב

 עצמו אהרן על ולא אהרן בני עלאשלפניהם
 דלעולם ואפשר ולכאן לכאן לכתוב דמותרומוכח
 גם דכולל הכהנים בלשון רק ל" אדסמיך רקקאי

 גם כולל לכך כהן הזי אהרן דגם ל"הסמוך
 אהרן על הן הכהנים לשון ואומר עמושלפגיו

 : עדיין בזה וצ"ע בניו עלהן

 קאפיל יצחק יוסף מתה להרב קנפר.סי
 : לקאלימייא סמוך גוואזדיץאב"ד

 אם הנה בינה או בינא האשה בשט שאיחוונקדך
 אשר מק'... הרב של דרכו ידעתיאמנם

 ג"כ ת"ח של איצטלא ולוגש לבניםמלובש
 האמת מ"מ אך שלו שאינו לבושיםומתלבש
 בספרי והנה אשתבש. לא בינה בשם כיאהוב
 שאם קל"ה בסה כתבתי שם אנשיחידושי
 הש"ס מן נצמח שזה לכתוב יש כן בינהחותמת
 ויבן מה הצלע את ה' ויבן שם דקאמרדנדה
 מבאיש יותר באשה הקב"ה נתן יתירהבינה
 בך חותמת אם לכך בינה נקראת זה שםועל
 יש בוי"ו בונא חותמת אם אך כן לכתוביש

 כעת והנה חתימתם כפי בה"א או באל"ףלכתוב
 יכתוב יש בוי"ו חותמת ראם יותר מוסיףאני
 בה' חותמת אם ואף לעו שם דהוא באל"ףתמיד
 מקרא דהוא האחרונים דמ"ש טעות הואבסוף

 כי טעות בפח"כ הוא ביתה בנתה נשיםדחכמת
 ירושלים בונה כמ"ש בחולם הוא דקראבונה
 במלאפופ לא אבל מעייותיו שמים בונהה'

וסיע
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 בנין שלשון אינו במלאפזם גזנה דנקואתומון
 כללא נקוט ?כך באל"ף והוי לעז שם הוארק
 אינה או בוי"1 וחותמת בוי"1 נקראת אם בידךזו

 או חותמת ואם באל"ף לכתוב יש כללחותמת
 בסוף בה"א דוקא לכתוב יש בחירק בינהנקראת
 באיזה ידוע ואין ספק ואם הב"ח אחרוביו"ד
 אין ויותר גיטין ב' ליחן יש נקיאת היאשם

 :להאריך
 : ליזענסק אב"די אפרים יהושע סי"ה להרב מניה.סי'
 המכונה יוסף שמו שנכתב בגטשאלתוע"ר

 הגט על ערעור הבעל קרא ואח"כיופל
 פשוט זה הנה יוסף. משה ה" מולדתוששמו
 המגרש שאין חדא כלום הזה בערעורשאין
 ע"א דאין גירושין אחר הגט על לערערנאמן
 שעבר מע"ר אדם דאין עצמו הוא וסכ"שנאמן
 שיודע מי הגירושין בעת שמטילין חרםעל

 שכתוב מה גם אמר יא ושא יאמר הגטבפיסול
 הגירושין אחר כן עשה מרמה אולי הספרעל
 יוסף משה לתורה קראו שפ"א שאמר העדגם
 לבטל יחיד שהוא כיון נאמן אינו העדהנה
 שייך לא הבעל עם דיבורא פלגינן ולומרהגט
 וגם דיבורא פלגינן בזה לומר דא"א כזהבנחן
 הגירושין אחר זה הי' אולי זוכר אינוהעד
 אם גם הגט לבטל עשה מרמה דלמאוא"כ
 לכתבו ואסור שנשתקע שם הוי כן שמוהוי

 דהעדות ובפרט כתבו לא אם מייק דאינוומכ"ש
 וגם יוסף שם רק נכתב כן דגם הכתובהה"
 יוסיל שם דהוי כיון כן שמו דהר יהאלוא

 ודאי יוסיל רק נקרא כי ובפי בו קיריןשהכל
 דברי הגט. על לערער ואין הגטדכשר

 : וכו'ידידו
 יתיפה שגעייתי הגט גרוז מנ"רסי'

 שמואל הי'ובחתימתו

 לבדו שמואי לו קורין היו העולם רקצבי
 שמואל בהנם וכתבו הירש שמואל לו קראווקצת

 הירש שמואל ודמהקרי שמגל דמתקריצבי
 : וט' המקצר ידידו כן. כתבו יפההנה
 מרדכי: שלום מי"ה להרב ממז.סף
 להיפוך הוי שחתימתה באשה שא' ודע"ד

 תחיה לכהוי נראה גיטין בסדרמבואר
 לכתוב ואח"כ כל בפי נקראת אשר שמהעל

 דאין כתב דהטו"ז ואף דמתקריא חתימתהעי

 להשגיח אין דמתקרי החתימה עללכתוב
 : זהעל

 שפערן יהודא מי"ה להחריף קנ'ח.כמי'
 ולתורה איזל כל בפי הנקרא באחד שא'ע"פ :מפאלפשין

 יכול אינו ולחתום יהושע בשםנקרא
 יהושע דמתקרי איזל לכתוב ברור לדעתיהנה

 דאולי איול המכונה יהושע לכתוב א-אדלהיפוך
 מצינו ולא השם על קאי דהמכונה הב"שכדעת
 איזל לכתוב יש ולכך אייל כינוי ליהושעלהיות
 הי' מילתו בשעת דשמו ולדעתי יהושעדמתקרי
 יהושע שמו ונשתקע חמור מלשון איזלבשם קראוהי שכי בו שאין שראו דאה"כ רקיהושע
 כיון ונשתקע דינו אין ומ-מ איזל שמוונשאר
 איזל לכתוב יש לכך זה בשם לתורהרעולה

 : לדעתי וז"ב יהושעדמתקרי
 : אדעמ דק'מי"צ lbDtt משה מי"ה להרב קרמזיסי'
 עם אחת אשה לפני גאתה ת"ל שא'ע"ד

 פטורין גט קיבלה אשר התרהיי'
 מה אותה ושאלתי ווארקאוויטש מק'מבעלה
 עצמה מחזקת הלום ועד ריזיא ואמרהשמה
 כמה הי' ועוד רוש נכתב ובהתרה ריזיאבשם
 אמרה אשר הנט קבלת מומן בהתרהשינוים
 נכתב ובהתרה נתגרשה אשר שנים שנישזה

 ממנה ולקחתי אב" בשם וגם שניםארבעה
 תשונה וקבלתי הנזכרת לעיר ושלחתיההתרה
 אומרת שהאשה והדיינים גדלי' ר' דשםמהרב
 שהרב כתב שמה בשינה אך נכון על והכלאמת
 אינה והאשה נפטר כבר הגט סידר אשרלשם
 כי להתגרש לשם באתה אך הנזכרתמעיר
 שם היתה אר גיטין גותנין אין דירתהגמקום
 שמה מה הרב אותו ושאל אחד אישאצל
 הרב כתב אך ריזיא אותה קורין שהיואמר
 סמור הוא שיו הגליל כי יען אפשר גדלי'י'

 אפשר ואי בחולם לדבר לשונם ודררלבראך
 באתי לכן הדבר עלי וקשה אחר גטלהשיג
 ימין מדעתו אסיר ויא הקדושה דעתולשאול
 היא הזאת האשה הנה תשובה. : עכ"לושמאל
 התרה הנה כי שלה התרה קשה כי רוחקשת
 ד' דכתבו כתבו דשקר כיון אינו בודאישלה
 יאיסורא גם נ"מ והרי שנים ב' רק וה"שנים
 אב" בשם שינוי ה" גם לאחר נתקדשהאם

א"כ
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 מניה דהרב כיון בזה מיהו העידו שקרא"כ
 א"כ אטת האשה שדברי כתבו והע"דגדלי'
 שהוי מה עקא דא אך הגרושין על מעידיןהם
 הסתם מן כי בגט חזא כתבו והם ריייאשמה
 שינוי ודאי והוא בגט נכתב כך ההתרהכמי
 קורין דבבראד הנ"ל הרב מ"ש והנה הוא.השם
 קורין אין בפה כי הוא חלם חולם הנהבחולם
 כן ה" אם ואף גמור שקר והוא בחולםלריזיא
 וכשן ונתינה כחיכה מקום רק לגט איןהרי

 בחולם כתבו איך ריזיא שמה הוי הגטדבמקום
 ואין ופסול ממש שמה שינוי הוי לכךרוזא
 בגט כי שם ויראו קיים הגט אולי זולת תקנהלה

 מיתית או טעות הוי בהתרה ורק ריזיאנכתב
 הגט אין אם אף או רתא בגט שנכתב כיאגל

 כך בגט הנכתב דכפי כן סתמא הוילפנינו
 תקנה לה ואין הגט פסול ודאי בהתרהנכתב
 רו"מ לה יתן ולא עלה ירחמו השמיםומן

 ותנשא בקיאין שאין למקום תלך פןההתרה
 עצורה והיא רוזא לשם שמה תשנה אובו

 : וכו' ידידו דברי להאריך אין תותר לאישמהיות
 אב-ד מאיר יעקב מי"ה ההרב ק'כ(.שי'

 :ברלאר
 אך ח" מעריסה ששמה באשהשא'ע"ד

 ונקראת באבא לשם תשתנה שמהנשתקע
 שמה דהוי יודעין משפחתה אנשי רק כל בפיבן

 שם והשמש ח" שם רק בגט כתב והמסדרח"
 נשאת אם ואף פסול הגט בודאי הנהבאגא.
 הטפל שם שכתבו ממש שם שינוי הוי כיתצא

 אריכות צריך יין ולית העיקר שםוהשמיטו
 שנתגרשה כלל היתר לה שאין גם ומהגיל
 שסידר הש"ץ וגרון ודפ. איש אשת היאואולי
 קדושין שסידר עשה רעות שלש הנה קדושיןלה

 לה שאץ והשנית פסול שלה שהגטלאשה
 ונגד הרב נגד שהעיז והג' שנתגרשההיתר
 הרב רשות בלתי קדושין לסדר שיאהתקנה
 משלש באחת הזה הש"ץ לכך בחרם כןונגזר
 לכך בכולפ כי אף יש-צ להעביר) כדאיאלה
 הנוראים בימים ובפרט לש"ץ עוד לקבלותלייה
 לש-ץ עוד להחניקו וחלילה תפלתואסורה

 : לקח ויוסיף חכטישמע
 קוטריהאנד שמק' הגט ע"ד קם"א.סי'

 אבי בשם הטסדר שסידרי
 ובפי יהודא אהרן דמתקרי ליב ארוןהממרשת

 ועלייתו חתימתו רק ליב ארין נקרא שי'כי
 כשר הגט הנה יהודא. אהרן בשם ה"לתורה
 לא לעז שם להוציא אין המסדר על וגםוישר
 ארון בשם כן כל בפי נקרא דהי' בזהסכעיא
 גם אף רק בו קורין שהכל חניכה דהויליב
 המגורשת אבי בשם דהה כיון הטפל שם הי'אם

 אף רק בו פומי אין שינוי אף עה"גדלדעת
 ביה אבל גמור בשינוי היינו הפוסלין לדעתגם

 אין למר יבאו לא הטפל שם הקדמתבשביל
 המתגרשתזאת

 ולכ"י
 ואין כשר הגט ולכך כשר

 ח"ו חזקתו ולהורע המסדר על לעזלהוציא
 : וכו' ידידו בזה להאריךואין

 ש בב הביא ביימא בשם הנה מס'ב.מי'
 באל"ף ילכ" אנשיםבשמות

 דיש ברור ולדעתי בדבר חולק שום הביאולא
 מפסוק ונצמח הקודש לשון דהוא בה"אלכתוב
 הש"ס מדברי יוצא והכונה בלימה על ארץתולה
 דכיון כר זה הוי דזכר שם דקאמר נדהבמס'
 ולכך באה גק" ונקבה עמו ככרו בא זכררבא
 נולדה מה דבלי בלימה שם הוי באה נקי' שםעל
 עמו ככרו שבא לזכר דומה ואין באה גק"רק

 לחלוק אני מה אך בה"א הוי ודאי לדעתיולכך
 אחד גיטין ב' ליחן נראה לכך הראשוניםעל

 עוד נראה להכריע והיותר בה"א ואחדבאל"ף
 או ובמלאפום הלמ"ר אחר בוי"ו נקראתראם

 צדקו ובזה בסוף באליף לכתוב יש בוי"וחותמת
 אבל בט"ו בלומא העתיק דהוא הב"שדברי
 בה-א לכתוב יש ביו"ד חותמת או ביו"ד נקראתאם

 להשגיח ואין אחד בגט חד בכל דיולפ"ז
 : ודו"ק באל"ף או בה-א אםבחתימתה

 האשה שם בנדיו'א ע'ד קם'נ.סף
 דמתקריא טאבאשאשיא

 אינו כי רו"מ דיבר אשר היטב בזה הנהטאטא
 שמות ב' הוי דשם ד' בס"ק הב"ש למ"שדומה

 אבל העיקר איזה ידוע ואין לגמרימחולפין
 יודעין והכל ג"כ טאבא בשם דנקראת כיוןכאן

 שאשיא לכתוב די ודאי לכך השם לקצרשדרך
 בסמ"ך לכתוב אם ולענין טאבא דמתקריאטאבא
 אין ויותר דשם המבטא כפי תלוי בשי-ןאו

 :להאריך
 יא ע"ר קמ"ר.לוף

~ea 
 יש אם "ירץ

 או הת"א אחר ביתדלכתוב
 ידוע שאין רכל רו"מ דיבר יפה הנהבעית

התהימה
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 יככוב יש ביגוד או בערן הף אפההתיפה
 מערם ואני העולם רוב התיבת דצי רכןביורד
 ביו"ד רק בע"ן העכז שם עוד הצחתילא
 להיות רוב ע"פ הירד דרך דביו"ד מוסיףואני
 אין בעי"ן אבל בשמו יקראו בודאי לכךצבלע
 בשם לקראו ויתכן נבלע להיות הע"ןדרך
 יש בסתם ודאי יכך השם שיגף יהזי5?יץ
 יש בעי"ן דחותם ידוע אם רק ביףדלכתוב

 : חתימתו כפילכתוב
 נכתב שבגיףהגט "גט בנייז שא' רם"ה.סי'

 ישכר האשה אבישם
 השליח שם נכתב ובהרשאה בערישהטבונה
 שאין שני גט סדר דברי עפ"י בערישישכר
 לפענ"ד המכונה בשליחלכתוב

 נכי
 ואין הוא

 הגט ישון בהרשאה נכתב שאח"ם במהלחוש
 ידעו הכל בכך דמה בעריש המכונהישכר
 לא זה ובשביל שאני והרשאה שאנידהנט
 שם אנשי בחבורי למ"ש דומה ואינו כלליטעו

 שפיר שינה הגט בנוף הוי דהתם א'תשובה
 כזה בענין לגט הרשאה בין אבל לחזריש

 דגט ידעי דמידע יטעו לא המכונהבתיבת
 ובלי המתרת ההרשאה ואין המתיר דהואשאני
 הרשאה בלי הגט ובגון* מותרת תה" לאהגס
 ולא בגט כמו בו לדקדק אין לכך מותרתנסי
 כחי אין כי יותר אאריך ולא זה מכחיטעו
 מדעת ישנות דאינ אומר אני לדינא רקעמדי

 המכונה לשליח לכתוב שלא הנה עדהנוהגים
 : וכף דברי כלל חששות אינןוחששיו

 אב"ד לנדא מאיר מי"" להרב רגזיו.שי'
 אשה שנשא הרומלוב מק' א' באיש שא'ע'זא :קנעהניפש

 בטי נקרא הי' לידתו ובמקוםמקהלתכם
 רק אותו קורין אין ובכאן וואלף מרדכיכל

 עולה לתורה רק פה א"ע חותם וכן לבדמרדכי
 וחותנו הבעל דברי ולפי זאב מרדכיבשם
 נאבדה רק בהכתובה אלו ששת שנינכתבו
 דברי אני ריאה ווזעןבה. עכ"ל: שעהלפי
 מרדכי דמתקרי awt מרדכי לכתוברו"מ

 סתרי והקריאה החתימה דשם דהיכאיהכריע יי דנראה הוי והטעם מאלף מרדכיודמתקרי
 וזה כל בפי שנקרא השם אחר הולכיןאהדדי
 אחר משם הוי החתימה אם דוקא רזהמקדימין
 שהוא השם אז כלל לתורה עזי' בשםשאיש

 שם אם אבל מלהקדימו פכריע כל בפינקרא
 לתורה דהקריאה רק הקריאה בשם הויהחתימה

 כיון עיקר העל" ודאי בזה אסר בשם עודהוי
 רק העל" מן אחד בשם נמי הוידהחתימה
 מן השם בקיצור החתימה והוי בחתימהדקיצרו
 בשלמא ועוד עיקר. העלי' שם ודאיהעלי'
 כפי וואלף מרדכי בשם החתימה ה""ם

 החתימה להקדים שייך אז עולם שלהקריאה
 מרדכי נקרא הרומלוב דבק' כיון כאןאבל
 הכל של הקריאה כפי אינו החתימה וא"כוואלף
 והנתינה הכתיבה מקום בתר דבשמות ונהיג"כ

 לענין אבל השם גוף לכתוב איך הייהאזלינן
 שוה אינו הכל בפי דהקריאה כיון לבדקדימה
 נקרא אחר במקום אבל דהשתא במקומורק
 עיקר תורה של העל" בזה החתימה כסישלא

 נכון: לי נראה כן להקדימווראת
 האשה ירא שם בנדון שא' דע"ר כף~ם'ז*ט4'

 ישעי' חיים כל בפידשמו
 ראה כבר הנה ישעיהו חיים בשם עולהולתורה
 ירד וש"מ ומ"ר מ"ג סי' חא"ש בספרידעתי
 נראין אין השגותיו כל הנה דברינו. עללהשיג
 הבזה נ"ל ולדינא כלל תשובה צריך ואיןלי

 כיון ישעיה היים בת האשה אבי שםיכתוב
 והנה פוסל שינוי רק חסר כשר אבי'דבשם
 תשובה שם בחבורי ועיין מטש שיעי אינוזה
 והרב מלבוב הגאון והרב אני שהסכמנו מהב'

 כשר גמור שינוי דבאינו מסטאניסלאבהגאון
 לכתוב די לכך בזה ה"נ וא"כ אבי' בשםלכ"ע
 כלל ופקפוק חשש בזה ואין ישעיה חייםבת

 : וכו'דברי
 חיל מאנשי באיש "שתיה שד קופ"ח.סח

 ואמר אשתו 8תשגירש
 כל ובפי שאול בשם הוי שלו לתורהדעלי'
 מח"כ שאול שם רק בגס וכתבו שואלנקרא
 בשם הוי לתורה עלי' וגם שיקר שהמגרשנודע
 שינוי דהוי פסול הגט ודאי לדעתי הנהשואל.
 דבתנ"1 שמות ב' הף ושאול דשואי ממשהשם
 ולכך שואך שם נמצא ובקבס שאול שםנמצא
 כיון פסול הי' נמי המגרש כדברי הי' אםאף

 וכתבו כל בפי שנקרא שם עיקר שםדהשמיטו
 לתורה בעל" דגם הוא שקר אם ומכ"ש הטפלשם

 על ירחמו השמים ומן חסוי שהוא שואלנקרא
 : וכף להאריך אין ויותר שלה ע14נה יהתירהאשה

ת"ד




