
 שעמה 5ך ונשים אנשים שמות ברים ש"תהא5ף94
 בה"א דוקא לכתובנראה ש'אמ" שמה אשי nrwn 1ד קט'פ.סי'
 וע"פ שלמה טשם דנצמה יותר דקרובצסוף
 נכרים ולשון בערכאוה גם גבר תסובב נקבהפסוק
 ראוי ודאי לכך שיאמה בלשון אומרים זכרשם

 : בסוף בה"אלכתוב
 'ש יי"ש אי ייעיף 09 וע"ר קרע.סד

 וכמ"ש ביו"ד בסוףלכתוב
 שלא רף5 שכתב כמו %א חאישבחבורי
 ביהד יכתוב דוקא לדעתי כי בזה אזדקדקתי

 : המבטא הכרת כפיבסוף
 האגיש ששם "גם ע"י ש1 ע"ר מע"א.טף

 נקרא לתורה דבעל"ה8
 לבד אייזק נקרא כל ובפי אייזק יצחקבשם
 מורה והנה אייזק המכונה יצחק המסדרוכתב
 לשמו דדומה ועין דחק במקום אפי' פסלואחד
 שמעון דמתקרי ראובן וכתבו ושמעוןראובן
 דודאי כהב ויפה דומה דאינו כתב ורס"מדפסול
 רק כשר הזה הגט ליב משה גבי הב"שלדעת
 דודאי לי נראה ולזה פסול הוא הע"בלדעת
 אחר גט לכתוב ראוי ודחק עגון מקום אינואם

 עליו למסוך הב"ש כדאי ועיגון דחק במקוםאבי
 בזה מודה נמי דהנרב די"ל גם מה ישרוהוא

 כתבו א"כ אייזק נקרא כל דבפי כיוןבדיעבד
 לתורה דבעלייתו נהי וא"ב קורין שהכלהשם
 דהוי כיון בדיעבד דכשר י"ל אחד 09קצרו
 דשכיח מה ובפרט בו קורין שהכי החניכהכתוב
 יצחק הקודש שם הף אייזק הנקראים דרובהוא
 ודאי לכך וכשר השם כקירור רק הויא"כ

 : להאריך אין ויותר הגט כשר ועגון דחקבמקום
 אב"ד הכהן משה להרס קע"ב.סי'

 : לזיטאמיר סמוךקאפלשני
 שנתגרשה שמואל בת בתי' באשה שא'ע"ר

 בעריל המכונה דוב בן ברוךמבעלה
 דבמקום הגט על לען הבעל הוציאואל"כ
 ברוך יצחק נקרא ה" לתורה בעיייתומולדתו
 : שמו בטנה ושינה דוב חיים נקרא הףואביו

 מבעיא לא כי הבעל פי יפצה הבל הנהתשובה,
 אם כלל לברר דא"א רו"מ שכתב זהבנדון
 הדא טעמי מכמה הגט על לערער יכולאין הבעי כי השש אץ דבודאי הוא כןבדבריו
 להוציאה נאמן ה8 לא נמי מע-א עדיףדלא

 נוגע דהוי הבעל מכ"ש שנהגרשה אחרחהיתרה

 הגס דאחר וכיון מע"ר אדם אין נםבדבר
 אומר ואית הגט על לעו שיודע מי הרםשתנין
 אדם ואין ששתק רשע ה" כדבריו אםא-כ
 ואח"ם שנים כמה זה בתשובה כתבתי וכןמע"ר
 אף וגם בסופו כן ג"כ וכותב גיטין טובנדפס
 מבוקא לא הגס כשר נמי כדבריו אמת הויאם

 כיק קשידא אין ודאי חיים אביו שםבחסר
 והרי בעריל המכונה דוב שמו עיקרדכתבו
 בשם ממש בשינת להכשיר עה"ז תשובתדעת
 חא"ש בחבורי כתבנו כבר ההשקים ואףאביו

 שם בשינוי רק חלקו שלא הדור גאוניוהסכימו
 בשינוי אבל לגמרי אחר שם וכתבו ממשאביו
 כלא הוי זה אביו שם מקצת בהסר או דהוכל

 אף גם כשר. ודאי וזה אביו שם כללכתבו
 כל בפי הנקרא שמו עיקר דכתבו כיוןבשמו
 אין לתורה בעלייתו אחר שם עוד לו יח"אף

 04 שתינה כתיבה מקום הוי דלא כוון.קפידא
 בעת גם לתורה בעלייתו מיעוטא רק הוישם

 קיד יו יש אם כלל ידעו לא והנתינההכתיבה
 פי ויסכר הגט כשר ודאי אחר במקוםשם

 עתיד והבעל להנשא ימוהרת והיא שקרדוברי
 : וכף הכותב כנפש הדין אתליחן

 סחצ פנחס מיה להרב מע"ג.שי'
 :בווישניצא

 איש שנים איזה זה לשם שבא שאלתוע*ך
 והי' יוסף מיכאל שמו פוליןממדינת

 לאנשי לספחו מאתם ושיחר הקהל ראשיאצל
 שמו את והסבו שם להשאר רצה כיהצבא
 מועפ זמן הצבא אצל וה" אבוש אותווקראו
 ונשא שם ונשאר חפשי ויצא חלש גבר הואכי

 ה" לס"ת שעלה פעם ובכל אחרת מעיראשה
 בכתובה וגם יוסף מיכאל הראשון בשמונקרא
 מעות לו נשלח מעסים וכמה כן לכתובציוח
 קראוהו העולם בפי רק הנ"ל ע"ש מולדתומעיר
 אשר אשתו את לגרש רוצה ועתד אבושבשם
 וינתה מם ממנו נסעה שאשתו לו נתודעבאמת
 רצה ליסע רוצה ה" האיש גם וע"כתחתיו
 שם תבא כאשר שייח קך* לאשתו גטלמסור
 עכ"ל בנט לכתוב איך הדבר ושקינו הגטתקבל

 לכתוב עמהם הדץ בזה הנה תשובה.השאלה:
 לסיש דומה דאינו אבוש דמתקרי יוסףמיכאל
 לו וקורין ביוסף a~p) ל"ד )דף גיטיןבש"ס
 ים רק נקרא הר עתה הגט במעם דשםיוחנן

החדש
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 הראשון במקום לו שיש ידוע שהי רק"חוש
 ה" הגט במקום דגם כיון כאן אבל אחריחם
 לא התם גם יוסף מיכאל בשם לס"תעולה
 נכתב כאן אבל הראשון שם גכתובהנכתב

 נראה וגם יוסף. מיכאל הראשון שםבכתובה
 בו ותיכף הקהל את שיחר ביום בויא ודאי לקהיתכם בואו ביום דבודאיכיון
 איזה ה" ודאי אבוש שם לו נתנו לאביום

 הקהלתכם גם אז וא"כ בואו אחרשבועות

 אח"כ רק יוסף מיכאל בשמו נקראה"
 ודאי לאבוש שמו שינו מלחמה לבעלכשבחרוהו

 לשון מורה וכן עיקר יוסף מיכאי שםהוי
 מינץ מהר"מ בשם כ-ט ס"ק קב-ט בס"הב"ש
 ועולה שמו עיקר דהוא משים כותביםוז"ל
 והמכונה זלמן הסבונה וכותבין זה בשםלס"ת
 לשם כינוי דהוא זלפן שם מקדימיןזעמיל
 זעמיל נקרא דעתה דאף מוכח א"כ עכ"למשלם
 מקדימין יס"ת בו ועולה שמו עיקר דהואכיון
 בזה ולכך ממש זה בנדון העג וכן זהשם
 זה אגוש המכונה שכותבין מה אבל עשויפה
 מאברהם השם קיצור הוי אבוש כי עשו יפהלא
 אברהם שמו הח אם אמת והן אבא משםאו
 מקום יותר הי' אבוש כל בפי נשנאוהע

 אם בין דבזה כיון המכונה כתבו אםלהכשיר
 אמת הוא האדם על או השם על קאיהמכונה
 המכונה וכתבו יוסף מיכאל דנקרא כאןאבל
 על קאי דהמכונה הב"ש דעת לפי בזהאגוש
 אבוש שם אין דהרי שקר כתבו א"כהשם
 הב"ש לדעת מבקיא לא א"כ יוסף למיכאלכינף

 גם אף פסול דודאי השם עי קאידהמכונה
 הוא מ"מ האדם על קאי דהטכונה הנרבידעת
 לקולא אבל ליב משה גבי לחומרא רק כתב5א

 השמות עי קאי דהמכונה לחוש יש דודאיסודה
 דלחומרא הוא מודה הב"ש כדעת למעותויבואו
 המכונה כתבו כהוגן שלא ודאי ולכךחיישינן
 וז"ב אבוש דמתקרי לכתוב צריך רקאבוש

 :לדעתי
 אוירבאף דור מחה להרב קע"ר.סף

 : דובנאאב"ד
 אותה שקורין ילדה אחת באשה שא'לשד

 כך בפי הזה היום עד הולדהמיום
 בסמל ולא הרי"ש  שתחת בצירי במבטארךייזיא
 איש זה רק כלל חותטת ואינה 9דהוהיא
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 בשני דרייזיל בשם עצמה שהתמהשבועות
 לכתוב יש איך בסוף ובלמ"ד הרמש תחתיודתן
 להשיב רציתי ולא בזה נשאלתי כבר הנהבגט.
 סובר כת"ר והנה אצלי. מקובל אינו השואלכי

 דרעזיא דמתקריא דרעזיל לכתוב כתבשאלי
 וראיתי דרשיא המכונה כתב לי דגם ז"אהנה
 רףם עם הדין לדינא והנה ממש טועהשהוא
 שחושש למה כלל לחוש ואין מאוד הואונכון

 לחוש לנו אין אשה תו איש ע"ששנקראת
 אין שיהי' מי שם עי נקראת תהי' כלללכך
 כל בפי בו שנקראת שם רק בגט לכתובלנו
 הנה ולמ"ר יודי"ן בשני דרייזיל שחותמתומה
 אם זה אך החתימה גט לכהויו דצריך אמתהן
 לכתוב צריך אז בו שנקרא ממה אחר בשםהוי
 בשם נמי החתימה אם אבל םגם

 או וחסר במלא דהשינוי רק בושנקראת
 והוי השם בגוף דהוי כיון יתיריםבאותיות
 שאין בנשים ובפרט למטעי דעבידיטעות
 בזה להשגיח דאין וחסר מיא בכתיבהבקיאין
 חריף פתח הף יודי"ן בשני הוי אם ובודאיכלל
 טעות הוי ודאי לכך בצירי נקראת היאוהרי
 רק לכתוב ויש חתימתה על להשגיחואין

 יו"ד וחד יו"ד ובחד הרי"ש אחר ביו"דדריזיא
 הרי"ש אחר יודי"ן בשני כתבו ואם הזיי"ןאחר
 אם ומכ"ש פסול הוא הזיי"ן אחר יו"ד בליאו

 פסול שהוא דרעזיא דמתקריא דרעזיל בונכתב
 רו"מ וראיות לרוע. כהנה ראיתי ולאגמור
 בדבר בראוית להרבות דרכי אין ואנינכונים
 דהגט אצלי פשוט דבר והוא כך לישברור
 : וז"ב דרעזיא דמתקריא דרעזיל כתבו אםמסול
 שמה ה" הלידה בעת אם דאף מלעיל.נשמט
 שם דגשתקע כיון לזה לחוש לגו איןדרעזיא

 הרי"ש תחת בצירי דריזא בשם רק והוחזקהזה
 הולדה בעת נקראה היכן ברור דאיןומכ"ש

 : לדעתי וז"ב כלל לזה לחוש איןדמספק
 אב"ד משדיל מנחם להרב קע"ה.ס"

 :בארשטשוב
 חיים מעריסה שמו שהי' באחד שא'עיר

 צן בשניהם לתורה עלה וכןפייטת
 פייבוש רק נקרא כל בפי רק בשניהםחתם
 חיים לכתוב פשוט הדבר הנה בגס, לכתובאיך

 המכונה היים כתבו ואם פייבוש דמתקריפייבוש
 אינו אם אהר גס תריך פסת הואאייבש

מקום
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 העולם נמשך ואחריו הנ"ב כדעת ענוןמקום
 לסמוך להכשיר יש עגון מקום הוא אםאבל
 ליב יהודא שט נבי קכ"ט בס" הב"שעיד

 פייבש. דמתקרי כייבש חיים לכתובוהעיקר
 כן כי היינו דמתקרי כותב שאני מהוהנה
 שם עם נקרא דפייבש כיון הט"ג לדעתהוא

 כי ואם דמתקרי לכתוב בו גם שייךהקודש
 כדעת יכתבו הם מ"מ כן נראה איןלדעתי
 כי ואם בעולם נתפשט והוראתו הואילהת"נ
 כאן הי' ישראל יעקב גבי מאיר הביתידעת
 פייבש דמתקרי פייבוש חיים במכתבחסול
 מ"מ שינוי הוי גופו בפייבוש כאלודיכאה
 ואם הב"מ על חולקים הרבה כי כמ.שיכתבו
 ולדעת בדבריו מחזיק אני הא"ש בחבורי אניכי

 פייבוש להיפוך לכתוב ראוי הי' ולדעתיהב"מ
 כפי תעשו אתם מ"מ פייבוש חייםדמתקרי
 אם מיהו כנ"ל לכתוב המפורסמים חבורישעת

 יהי' נמי פייבוש חיים דמתקרי פייבשהכתבו
 : להאריך אין ויותרכשר

 דק' מו"צ יחזקאל להרב קער*סי'
 :סנאטין

 ברשימה אל" שמו שה" הגט ע"ישאלתו
 שדעת אליהו בשם נקראולתורה

 להבעל רו"מ והודיע גיטין ב' ליחןהאחראים
 ארצה ולא הלואי תבעל ואמר גיטין ב'ונצריך
 שאני המעות לי תחזיר אשר עד שני גטגיתן
 שמא רו"מ וחשש בגרושין שתתרצה להנותן
 וכף. אותה ולא עצמו להתיר רק מחכויןכינו
 דעת" גלוי רק הוי שאמירתו רו"מ ידעהנה

 הוי אם ואף מלתא לאו בגט ג"ד וקיי"ךבכיסא
 מותרת את והרי אח"כ בפי' דאמר כיוןמלתא
 נגד שבלב דברים והוי הותרה ודאי אדםלכל
 כוון אם יהא לו ועוד דברים ואינן שבלבומה
 אם אשה לישא לו דאסור ודאי להתירהשלא
 הנה עד כמו נשוי הוא הרי להתירה כווןלא

 לו היתר שום בלי אשה לישא אסורובודאי
 לישא לו אסור דודאי נראה גיטין שני בכלונם
 רגמ"ו; תקנות רכל השני הגט שיתן עדאשה

 כל ודאי א"כ תתעגן שלא האשה לטובתהוי
 אסור בי' ואגידא לעימא אסורה עדייןשהיא
 בידו יכולת דהוי מי כל ומחויבין לישאיו

 אם אך אשהו על אשה נושא בכל כמולכופו
 ולא הראשון גט גם יצרף רוים יכול שני גטחן

 : הניל מטעמים להתירה כוון יא שמאיחוש
 אבי שם בנדון ששאל ומה מע"ז.שי'

 גרשום גרשוןהמגורשת
 לתורה בעל" וכן גרשון נקרא כל בפיוהנה

 אבי בשם מבעיא לא הנה גרשון רקובחתימה
 גם רק גרשון רק לכתוב יש ודאיהמגורשת

 גרשון רק נקרא אם כן הבעל בשם אירעאם
 גרשופ גש-א ימיעוסא אם אך גרשון רקיכתבו
 : וז"ב גרשום דמתקרי גרשון לכתוביש
 הנה ברחנא בשם שאלתו ד17'ך4 לע"ח.מף

 דיוח כתבו דבספריםאף
 שלא בזמנינו מ"מ יודיע בשני בריינאלכתוב
 בראנא ליהוב יש בראנא רק ביודי"ןנקרא

 : ביודיכן ולא הרפיש אחרבאל"ף
 בזמנינו טאדרוס גשם שא, קע'ט.סי'

 כן בקמז הטינתדקורין
 יש פייבל בשם אך וימן בשני ולא לכתוביש

 הברת מכר גלשוניך גם כי יודי"ן בששלכתבו
 : ודפ הפ"א אחרהיוד-ן

 לופער שמואל מפה להרב מ"פ.סי'
 : בראוונאמךצ

 להרב המגרש שאמר אחד בגט שא,ע"ר
 נקרא ולתורה ולמן הוי אביו דשםהמסדר

 זלמן כן בגט הרב וכתג זלמן שלמהבשם
 להרב הבעל כתב ואח"כ זלמן שלצהדמתקרי
 וכו' זאב זלמן שמו ה" דאוניו פסולדהגט
 לא אביו דר ששם בלויצקא החקירהואחר
 קצת אך זאב זלמן בשם יתורה נקרא אםגודע
 העולם אך זאב זלמן שמו שה" אמרואנשים
 עלי' הף הגט במקום ושם זלמן רקקראוהו
 וואיף בשם גם זלמן שלמה בשם להבעללתורה
 וואלף שט  שנשתקע אך כתבים באיזה כןנמצא
 לחוש דהנה כשר הגט לדעתי הנה זכו/לגמרי
 רק בש"ע מציגו לא זה יקלקיה כווןשמא
 כתבנו וכבר י"א בשם כ"ס סעיף קכ"ובסי'

 דלא הנדפס חא"ש בחבורי והחכרבתשובות
 שלא הדבר ניכר הגט בגוף באם רק כןאמרינן
 הגם דבגוף כיון אז כדינו והיודי-ן הווי-ןכתבו
 ניכר שאינו כל אבל לכך היישינן כןניכר
 אדם ראין יקלקלה חיישינן לא כן הגטמגוף
 דאיתרע הוא והשתא רשע מעשה לעשותחשוד
 פ"ר ובש"ס בליטא דעתא כגלוי רק הויגם

 מלתא לאו בניטא גיד דלמ"ד שם מוכחדגיטין
אפי'
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 במה עיי"ש הוא מלתא לאו כתיבה קודם8פ"
 הגט דבסדר בזה"ז ובפרט ואחא רהיטדהוי
 שלם בלב שמגרש ואומר המודעות כלמבסל
 הגט אחר וגם דברים אינן שבלב דבריםודאי
 יאמר בגט פשל שיודע מי שכל בחרםנוזרק
 שום בלבו הוי ל% ודאי אמר לא דהוא81יון
 הוא השתא הגט על עתה שמערער ומהדבר

 מיד הנתינה ואחר הגט נתינת ובשעתדאיתרע
 לקלקלה. שכוון חיישינן ולא כשרות בחזקתה"

 בגט זאב שם כתבו שלא מה הדברובעיקר
 דלהי שם אנשי בספרי כתבנו כברהנה

 דוקא היינו ג"כ הטפל בשם לכתובדצריכין
 במקום או כתיבה במקום טפל שם לו ה"אם

 שאינו מקומות שאר של הטפל שם אבלנתינה
 וכיון לכתבו א"צ נתינה ולא כתיבה מקוםלא

 וגם כן לו קורין שהכל ולס, שםדכתבו
 יא ונתינה כתיבה ובמקום לתורה בועולה
 בשם גם נקרא אם אף א"כ זאב כללנקרא
 לכתבו וא-צ הטפי כשם רק הף בלויצקאזאב
 לא אם הגט כשר ודאי בדיעגד ועכ"פכלל
 ובפרט מקומות שאר של הטפל שםכתבו
 כותב אני כ"ז והנה בו. קורין שהכל שםדכתבו
 זה בנדון אבל עצמו הבעל בשם זה הי'אם
 שם כלל כתבו לא אם הנה אביו בשםשה"
 העה"ג דעת כ"פ הבאתי וכבר כשר ודאיאביו
 לא דאגן ונהי כשר אביו שם בשינוידאף
 א"כ אחד שם דכתבו כיון כה"ג מ"מ כןקיי"ל
 אביו שם כחסר רק הוי כתבו שלא השנישם

 א"כ זלמן שם דכתבו וכיון כשר ודאיובחסר
 כשר ודאי וזה אחד שם כחסר רק הוי זאבשם
 אבי שם בין מחלק דבנו"ב ואף אביובשם
 דאין רק כן קיי"ל יא הבעל אבי לשםהאשה
 שהכל שם דכתבו גם ומה לזה זה ביןחילוק
 גם בזה דכשר מודה הנ"ב גם ודאי בוקורין
 מקום לא שאינו הטפל ובשם הבעל אביבשם
 ומותרת כשר הגט בודאי לכך התינהבתיבה
 של הרם בו יחול המערער והבעל העולםלכל
 ועלינו הגט על לעז המוציא על שגזרר"ת

 : הבורא רוחיערה
 אב"ד ליב ארי' להרב ל24*א.מ5'

 :זאלישטשיק
 המהגדשת אבי בשם אשה "גט ביביש%

 והנה זאב דמתקרי אלג'יר  שמונכתב

 1זףע

 אלטיר בשם הכל הי' שלו והחתימות כלבפי
 וישר כשר ודאי הגס הנה זאב. נקרא לתורהרק
 נכונים ודבריו רו-מ שכתב ההיתרים מלבדכי
 כם*ש דכשר ודאי האשה דבאבי מוסיףואני
 חולק דהצ-צ ונהי כשר בשינה דאפי' עה"גבשם
 כן הף ושמו שינוי דאינו בכה-ג מ"מעליו
 הבעל באבי דמפקפק הנ"ב ואף דכשרודאי
 שפ שאני ועוד דכשר מודה האשה באביאבל
 לכתוב יש בשמם אף ובזה אלטיר ושםזאב
 בשם שייכות להם דהוי בכינוים דבשלמאכן

 המכונה ולכתוב הקודש שם לכתוב שייךהקודש
 אבל הקודש לשם כנוי זה הוי דבאמתכיון
 ינ לזאב כינוי אלטיר הוי אסו אלטירבשם
 יכתוש אם ואית במ"ע שם דהוא אינוודאי
 הגט פסול הב"ש לדעת אלטיר המכונהזאב
 לכתוב עדיף טפי לכן במחלוקת יכנסולמה
 הוא הניתן הגט ועכ"פ זאב דמתקריאלטיר

 : וישרכשר
 בשם. קאוולר יוסף מו"ה יהרב שהשבתידןךק

 ראייתו הנה משיבו ואני קבלתימכתבו
 באבי הוא שכאן מלבד כי הנ"ל לנדון ראי'אין

 אין לכך כשר הסר אם אף ובנההמגורשת
 שם מזה חוץ אך הקדימה על מכ"שלהקפיד
 שלי דרא" שלו לראי' דמיון לו איןאלטיר
 וכדומה לידתו זמן מנה הבאה כינוי בשםהוי
 לכך מה זמן אחר רק מיד געשה אינו זהשם
 לידתו בעת לו הניתן השם לעיקר דמיון לואין
 סכנה חשש מכח בא דהוא אלטר שםאבל
 מיד האב עושה זה הנה שמו להעליםורוצה
 שמו מעלים תיכף בהוולדו השם לוכשניתן
 שניתן כשמו שמו זה הוי א"כ אלטרוקוראו

 להקדימו מותר לכך המה ושוין בבהכ"נלנ
 דבכינוי שאני אלטר דשם כתבנו גםתחלה.
 ראוי אז השם עיקר עם שייכות לודהוי

 המכונה אם דאף המכונה אח"כ ולכתובלהקדימו
 לו אין אלטר אבל א"ש נמי השם עלקאי

 יכתוב אם וא"ב כלל זאב שם עםשייכות
 דהמכונה הב"ש לשון פשט מורה וכןהשם עי קאי דהמכונה הב"ש לדעת אלטרהמכונה
 דהכינוי ואף פסול הגט הף השם עלקאי

 שייכות לו אין נמי הג"פ בשם רו"משכתב
 הנו"ב כדעת ס"ל יהה הוא אך השםבגוף

 לנו דיש לדידן אבל האדם על קאידהמכוגה
דעת
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 לנו אין השם על קאי דהמכונה הבששדעת
 זאג דטתקרי אלטר לכתוב רק במחלוקתיכמס

 : בזה הרב עשהויפה
 בשם יתיפה ששמי באיש ש% מ18ב.ם"'

 וואלף בשם וחותם זאבי
 קורין וב"ב ואביו וואפציע נקרא העולםובשם
 נפט. יכתות איך וואלפציע בשם לפעמיםלו
 וואלף המכונה זאב רק לכתוב יש לדעתיהנה
run~השם קיצור הוא כי לכתוב אין וואפציע 
 ל5י אף כי לכתוב יש תאלף ושם וואלףטשו
 שייך לא לגד החתימה רעל הטוהדגרי

 נקרא דש"פ כיון בזה מיג המכונה אודמתקרי
 הרי ויפיף משם השם קיצור הוא אזואפציע
 דיש הטו"ז סודה לכך וואלף בשם נמיונקרא

 וכו': בזה ודי וואלף המכונהיכתוב
 מילניצשר יוסף חיים להרס קפ"ג.סי'

 :בבאפשאן
 זלמן בו וכתוב שליה עק שנשיה DAnעתד

 בער זלמן דמתקרי דוב זלמןדמתקרי
 דכתוג עשה רעות רשתים רטט כתב יפההגה
 דזלמן כן ה" לא ומעולם בער זלמן דמתקריבו
 בחתימה ולא בקריאה לא מעולם קורא לאבער

 לה יתן ושם אליו תבוא דהאשה שכתבוהשנית
 והוא הכתיבה במקום הנט יתן איך והריהגט

 דיותר מוסיף ואני רז-מ דיבר ויפהשוקדם
 בער זלמן דמתקרי בט"ש אחד עשהרעות
 המכונה רק דמתקרי שייך לא חול ע"שוארי
 לתורה דבעלי' כיון דוב זלמן דמתקרי מ-שגם
 וכיון בער דוב זלמן שמות בג' נקראשם

 לו ה" לתורה בו שעולה שם לכתובדרצה
 השמיט וימה בער דוב זלמן דמתקרילכתוב
 להקדים לי' הוי גם לתורה בעלייתו בערשם
 זלמן המכוגה בער דוב זלמן ולכתוב הקודששם
 יודע אינו הזה והמסדר פסול דהגט ודאייכך

 : וכף לשמאלו ימינו בין גיטיןבטיב
 השאיה ע"ד בראך רפאל להרץ שכתבתידזוק

 שהחזירו המורה עשה כדין הגהדלעיל
 דכתב במה אף כי דיעבד אם" פסול הואכי
 בו שעולה גם ומה פסול חשש כ"כ ה"יא

 שכתב במה אבל דוב הקודש שם עטלתורה
 בשום בער זלמן גקרא אינו והוא בערזימן
 צריך מין דיעבד אפי' פסול ודאי בזהמקום

 : ומ' דברים לאריכותבזה

 פף8ה? נשnvwmn 5 עץ הכה קפירר.שי'
 בבי כתב דגב"שאףי
 ברתח נקראת אט דהיית בסוג מרומז כבריוד"ן
 יש הריף שאינו בפתח נקראת אם אביחריף
 פסול הוא יודשן בשני כתב ואם באש"ףלכתבו
 באופף חותמת אם ומכיש ממש השם שיטידהוי
 סלסלן לכ' כתכתי כן וז"ר כן לכחוגדיש

 : בערזאןולק,
 פסה ששמו המגרש ע"י ש8י מפסה.סף

 בתירו 5תח עצמו omn1י
 לשם ענין זה ואין יסמ-ך' פסח לכתובצריך ובגי בחתימתו וטועה ערה חתימה ודאי זההנה
 שם אין פסח אבל אחר שם הוא כיפתח"
 נכתב ואם בסמ"ך רק בתריו פתח נקראאדם

 ג ופסע השם שינוי הוי בתתובגט
 האשה שם שנכתב מגט ש% מפיהשי'

 קורין ובמדינתכם*דל-
 ש5 הכל כי קפידא ינכ לפענ"ד האדיללהאשה
 ועיין מהאדיל השם קיצור הוי *דל כיאחד
 שם שנכתב בגט יעקב בישועות בוכיוצא
 חכמי והכשירו יהודית כתיב ובתורהיודית
 לק' השבתי כן עישש ים קיצור הוא כיהדור

 : ברוסיאסולמהטין
 ונשא שבא אחד באיש שא' ע"ר קפץ*םי'

 עצמו והחזיק בקהלתו אשהי
 קרחוהו פעם ובכל שנים ג' עמה ושההלכהן
 וגירש מלחמה לבעל נלקה ואח"כ כהןבתורת
 שנה רבע ואחר הכהן עליו וכתבו אשתואת

 אינו שבאמת כתב ומשם מלחמה לבעלנלקח
 הי' שלא מולדתו בעיר ודרשו חקרו וכןכהן
 רו"ח והנה האשה. של דינה מה ושאלכהן

 אינו להיתר ראיותיו וכל בזה קצתהאריך
 בני דרך בשמות דבשלמא דידן לנדוןראיות
 למדינה ממדינה שמו לשגות לפעמיםאדם
 כי אף אחר בשם אביו שם שיחזיק יתכןולכך
 לי מה עכ"פ לאביו שם יהחזיק הבן בידאין
nrrnבכהן אבל אחר גט יהצטרך שלא שם 
 י"ל לכך לכהן כהן מאינו נעשה להיות אפשראי
 מיהו לכהן עצמו שהחזיק מה בזה מהנידלא
 אנש* בספרי הוא מבואר וכבר חדש דבראינו אצלי אבל רו"מ אצל הוא חדש דבר כיאם
 קמ"ש בסי' גם דעתי יראה ושם ל"ד סי'שם
 והנה הדברים. אכפיל לא לכך האשהבאבי

כדי
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 וקלל מה לו אכתוב חלק הנייר להוציא שלא4ה
 משטרות מעלין 11 גבעיא ע"מ )כ"דלכתובות
 %טה לא או קמסהדי מלתא אכולה אםהמהסין

 שאינו אחרים עדים ה" אם כנון מס קאמרלא
 והרי תרי הוי קמסהדי מלתא אכהה אםכהן
 הוי קמסהדי שבשטר אמנה ואם כהן ספקותף
 מלתא אכולה אם בגט וכן כהן אינוודאי

 דבשטר אמנה ואם  מגורשת ספק הויקמסהדי
 קאטר יא ולסם איש אשת ודאי הויקמסהדי

 : כעת ויזע זונ"מ
 : שאזול דק, מףצ מיכאל להרב מפ"ח.סף
 המגורשת אבי בשם המסדר שכתב שא' יערף

 ה-ו. גיא דב וכתב בער המכונהדב
 כדאי המסדר ואין נמור טעהץ ודאי זההנה
 שם בשינוי דהה כיון הגט גוף אך גיטיןלסדר
 חאנ"ש בספרי כמבואר כשר הגט  המגורשתאבי

 מלבוב הנאונים עם סוד המתקנו אשרבתחלתו
 אבי בשם להכשירט זהסכממוסטאניסלאב
 דלא ממש שינה דאינו כתך בשעויהכגורשת
 ה" אם אבי עיי"ש כלל ויו בלי דב שםנמצא
 : הגי פסול פי' ודאי עצמו הבעל בשםכא
 כמה עיד שכתב "מסדי "גה י"נ"גפינית

 הנה דוב בשם ואו בחסרת דוקאגיטין
 דחנה גיטין מלסדר פסול ודחי המסדרזח

 דאפי' ידעתי גם סלא לכתוב יש ודאיי3ת8לה
 תחלה יו כתבתי כאשר הגט פס%בדיעבד
 באם דקיי"ל אף כי בעזבה יותר אבארועכשיו
 כסיות דודאי שאני זה כשר חסר המלאכתב

 נכתב אם אף ממילא אן בעולם דשכיחיןושמות
 יכמה שקורין כדרך אותו יקראו העולםחסר

 דוב בשם אבי מיא ה" כאלו הקראואנשים
 בשם נקראים שיהיו אדם בבני שכיח דלאכיון
 בשם אותו יקראו לא וטו בחסר בודאי אודוב
 כשינת הוי לכך פתח או דב בקמץ רקדוב
 : לדעתיודב עגי מקום אינו אם בסרס פס% ובודאיהשם

 ועלייתו שעיה ונקרא יוסףי ישעיהי ה" ששמי במגיש שאן מפ"פ.ם"
 לחתום בידו ואין שסף ישעיטו בשםיתורץ
 הנה שעיה דמתקרי יוסף ישעיהו בגט51שו
 כתבו וכן באנ"ש בפורי ראו וכן עשוי5ה
 שטען ומה שם. הקדומים רבנים 3מהו5ם

 מלבד הנה תחיה הטפל שא' שהקדימוא55יער

 בו דנכתב כיון ייכבר יש כן הוי אםדפ
 דשם גדול מעות טעה לזה חוץ אבל השמותב'

 שני one שמות בשם רק הוי והעיקרהטפל
 אבל לזה זה שייכות להם ואין ממששמות
 הף ושעי אחד שם הוי זה ושעה ישעיהובשם
 לתורה בו שולה ונם מישע" השם קיצוררק
 שמו נקרא ודאי המילה בעת בתחלהוגם

 לכך שעי' וקראוהו שסו קצרו אח"כ רקישעיהו
 השם קיצור ושעי' עיקר ישעיהו שםבודאי
 והנט מקדיחה משפט לישעיהו לכךממנו

 : וישרכשר
 ששת האשה בדבר שאלתו 5שצ.סף

 מלכה ה"העריסה
 יש יכתחיה ודאי הנה באבא. נקראתואח"ם
 רו"6 דיבר ויפה באבא המכונה מלכהלכתוב
 לענין חאנ"ש בחבור* בזה בכיוצא כתובשכן
 דטנט דתטש בשם רק הנקראים םשמות
 כיון נשתקע חשוב ולא ישראל שם רקיכתוב
 הוא ידוע ישראל של אינו פיהם דשםדידו
 בזה ה"נ וכן אחר ישראל של שם לודהוי
 כשר הוא באבא שם רק כתבו אם בדיעבדמיהו
 נקראים הרבה דשם משפחתו לשם דוחהדאית
 כחניכה הוי כן נקראת לבדה דהיא כאן אבלכן

 : אותו קוריןשהכי

 קראו שבמילה האיש בנית ש% כצמא.םי
 בער יששכר בשםאותו

 נו4-א כל ובפי בער דוב א"ע חתםואח"ם
 המכונה בער דוב רק לכתוב יש הנהבשריל
 דהה כלל בער יששכר לכתוב %איעריל

 :כנשתקע
 קאניוב אב"ד בלוף להרב מצרב.סי'

 : קיובגוב.
 גנעסיא האשה שם אשר אחד בנט שא'ע"ד

 אשר היטב הנה בשי"ן. כתבו ובגטבסמ"ך
 בשיין לקראו דאפשר כיון כשר דהגסדיבר

 באותיות הוי וסמ"ך דשהן ובפרטשמאלית
 להקל הצ"5 דדעת זסשרז בשםהסתחיפין

 דאפשר זה בשם מ"מ עליו החולקיןואף
 דכשר מודים ודאי שמאלית בשתןלקראו
 שמדברים אנשים כמה שם דהף גםומה
 המדבריפ מהני דהוי יאמר הרואה וא"כבש"ן
 הש52 בלי הגס דכשר מדייט כ"ע לכךבשיץ

 : כייופקפוק
להרב
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 קיממעלפשלד ממדכי להרב קצ'נ.סי'

 :ןאטילקאבאב-ד
 ורוב שמואל משה ששמו אחד באיששאלהו

 רק יהד בשניהם 15 קוריןהעולם
 ומשה לבדו שמואל לו קורין אנשיםמיעוט
 לבעל ונלקח פעם בשום נקרא לאלבדו

 המסדר וטעה שייח ע"י אשתו את וגירשמלחמה
 עגון מקום והוא שמואל דמתקרי משה שםוכתב
 ואין למותר אך בנה האריך רו"מ והנהגדול
 כי הגט להכשיר צד באיזה מה עד יודעאתנו
 במקום אפי' פסול דהגט פשוט הדברלדעתי
 בקול הנתינה קודם הגט קראו לא אם והנהעגון
 יש שמואל דמתקרי שכתבו המגרש שמעולא
 ודאי דהמגרש בשליחות שינוי דהוי פסולעוד
 כפי יחד השמות בשני כשר גט לכתובכ11ן
 שמואל דמתקרי וכתב שינה והסופר שנקראמה
 בקול קראו אם אף גם רק בשליחות שימיוהוי
 מ"מ ערער ולא דמתקרי דכתמ שומע המגרשוהי'
 : על" ירחמו השמים ומן השם שינוי מצד הגטפסול
 אב-ד צבי פסח להרב קצ"ר.סימן

 :וויזהראריק
 שם עדים בחתימת שה" אחד בגט שאלתוע-ר

 ולא לעי"1 ש"ן בין יו"ד בו כתוב והי'יהושע
 הגט לפענ"ד הנה האשה. ליד הגט וניתן זה אזראו
 שאין דבשם כתבתי חאנ"ש בספרי דהנהכשר

 אף בו שינוי איזה מזיק אין כזה שםבעולם
 כלל כזה שם הוי דלא כיון במבטא נרגשאם

 במקום והכשרנוהו הדור גאוני אז והסנימובעולם
 שאן רכשר פשיטא עגון במקום כאן וא'כעגון
 בשם דאינו כיון עגון מקום דאינו אףנראה
 וכיון החתימה עד בשם רק והמתגרשתהמגרש
 בעינן לא הדין מן וא"ע מסירה בעדידה"
 מוויף מכח הוי בע"ח דהפסול רק כללע-ח

 שייך אז כזה שם שכיח אם תיגח א"כמתוכו
 אבל מתוכו כמזיף דנראה מכח דרבנןחשש
 דהוי לומר שייך לא כלל זה שכיח דלאבשם

 במקום שלא אף דכשר ודאי ולכך מתוכובמזויף
 : א"ל ויותרעגון

 במו"ה "מואל מי"ה להרב מציה.סי'
 וסו-צ ראב"דאהרן
 : משזריפשבק'

 הנשלח בילנורייא מק' אחד באיש שאלתוצש1י
 לקהלתו ובבואו המלך בגזרתלמרחקים

 את ע"ד לו וסידרו אשתו את לגרש שרוצהאכר
 השליח ליד הנט את בעצמו הבעל ומסרהגט

 להשליח הניד לא והבעל פה עשה אשרלהולכה
 כשר גט הרב דעת על שיכתוב הסופר אלולא
 אשר הללו מלשונות אחד לא אף מאהעד

 אחר אחר גט לכתוב יוכל כי מזהישתמע
 הגט עם השליח ובבוא שה מנהג כן כי זהנס
 שם נכתב כי דשם הב"ר ראו בילגורייאלק'
 אחר לשם ממש גמור בשיטי המגורשתאבי
 אברהם ונכתב יצחק סי' המגורשת אבי שםהיינו

 לכתוב ציוה כי בעצמו הבעל מפי הייוהשינוי
 גתן ולא הגט עם לחזרה השליח בא ע"ככן
 דפה אחד סורה התיר ואח"כ האשה לידהגט
 הב"ג עם ואנכי שני הנט עם הגט להליחן
 דהגט מבעיא לא לדינא הנה לזה. הסכימולא

 שלא יב"ג רוב הסכמת לפי פסולהראשון
 דגם י"ל לפענ"ד גס רק המתיר העה"גכדעת
 הבעל באם רק מתיר הוא כי בזה מודההעה"ג
 דאין השחה מכח אז האשה ליד מסרועצטו
 עליי מוכחת ותפיסתה חביתו אשת מגרשאדם
 דהבעל יתכן הרי שליח ע"י אבל מתירלכך
 ליד ונתן שינה והוא אשתו ליד ליתן לומסר
 לא זה שייחותו עושה שליח דחזקה ואףאחרת
 עירובין בהל' כמ"ש לחומרא רק לדידןמהני
 אם דאף כיון בזה יודה שם החולק אףולדעתי
 עה"ג לדעת ההיתר הוי לה מסר עצמוהבעל
 חברו אשת מגרש אדם אין חזקה מכחרק

 שליח ע"י שוב א"כ עלה מוכחתותפילתה
 חזקה מכח חזקה רק הוי ע-ש שליח חזקהלומר
 הראשון הגט ולכן לקולא ע"ז סמכינן לאולכ"ע
 טעה להיתר המורה הנה השני והגס טסתודאי
 אומר הי' אט אף לדעתי הנה כי הרבהבזה

 הוי הרב לדעת כשר שיהי' עד מאה עדלכהוב
 איזה יארע אם רק מהני לא דוה פסולנסי
 בעצמו הבעל אם אבי וכדומה הסופר מכחמסול
 שהרב מה מהני לא המתגרשת אבי שםאומר
 כלל מהני לא ובזה אחרת לשט לכתובאומר
 דהסופר כיון הרב לדעת שיוכשר עד שיאמרמה

 אשה לשם ולא זו אשה לשם שליחנעשה
 הנ"ל לשון אמר שלא זה בנדון ומב"שאחרת
 פסול ודאי זו אשה ולשם זה על לו ציוהרק
 לעלמא אסורה והאשה ממש בו ואיןהגט

 . על" ירחמו השמים ומןכבראשונה
להרב
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 : בייאן אב"ד ונשריש דוב להרב קציו.סי'
 יצחק משה בו כתוב והי' בגט שאלתוע"ד

 ודמתקרי אייזק משה דמתקריאייוק
 מפי נקרא הי' בשבת לס"ת ובאמתאייזק
 קורא הי' בחול אבל אייזק יצחק משההקורא

 לדעתי הנה אייזק. שם כלי לבד יצחק משהלו
 אף בשלשתן כן נקרא דלס"ת כיון כשרהגט

 קפידא אין יצחק משה בשם רק נקראדבחול
 קפידא אין שינוי הוי גופו לס"ת בקריאהאם
 רוב ע-פ גם זה בשם לס"ת נקרא דעכ"פכיון
 יותר הוי דבשבת כן הוי שם גם הסתםומן

 אדם בני רוב אצי ולכך מבחול שםאנשים
 קסידא אין לכך בשלשתן לס"ת לקרואהוחזק
 דרוב כשר נמי אייזק דמתקרי במ"ש וגםבזה

 במקום דמתקרי כתב אם מקיליןהאחרונים
 בצירוף אייזק גקרא דלס"ת כיון ובפרטהמכונה

 לכך אייזק משה שחותם בחתימה וכן הקודששם
 : דמתקרי בזה כתג אם קפידאאן
 שרגא בת האשה אבי שם בנדון מזל"ז.שי'

 פייבל דמתקרי פייבוש'
 אביו בשם הנה אך חסרון יש בזה אםהנה

 שכל הדור גאוני בהסכמת חאג-ש בספריכתבנו
 לא דשם ואף כשר הגס אחר שם נכתבשאינו
 שם נכתב דשם היינו עגון במקום רקהכשרנו
 הוי זה בנדון אבל כלל בעולם הי' לא אשרחדש
 לכך עגון במקום שלא אף כשר ובודאי שם חסרוןרק

 : כיל ופקפוק חשש בלי הגט וינתן כשר הנטלדעתי

 בראר רפאל להרב קצאה.סיכול
 :בבאטשאן

 ששם ואמרה שנתגרשה באשה שאלתוע"ך
 בגט כן וכתבו דוד אברהם הי'אבי'

 ג-כ ואמרה ג"כ ונתגרשה שני לבעלונשאת
 ששמו ונודע וחקרו דוד אברהם הי' אוני'ששם
 האריך רו"מ הנה כן. ונתגרשה לבד דודהי'
 בשינוי להקל עה"ג תשובת דעת הנה אקצר.ואני
 חילק והצ-צ אבי' שם חסר באם כמו אבי'שם
 נראה אך אבי' גשם לפסול האחרונים וכןעליו
 אז לגמרי אבי' שם בשינוי דוקא דהיינויי

 הוסיפו רק כהוגן כתבו אחד שם באם אבלפסול
 ניכר לא יבזה דכשר הצ"צ מודה בזה אחרשם
 אברהם שם שנשתקע אפשר דהרי השינויכ"כ
 דעתה אף ולכך אבי' שם כחסר רק הויוזה
 הראשון לגט סתירה זה אין דוד רק בגסנתבו

 לו קראו המיעוט ועדיין נשתקע לא דאזדי"ל
 ואח"כ דוד אברהם כתבו לכך אברהם שםגם

 יאין וכיון לבד דוד כתבו ולכך לגמרינשתקע
 ולמעט אביו בשם כשר מתוכו ניכרהשינוי

 : לאחר נשאת יכבר כיון ובפרט עדיףבפלוגתא

 : 'אלישמשיק למ' מצ"ב.מיכנו
ע"ד'

 דמתקיי ישעיהי שם ובי 'הגטשכתבי
 בספר הוא וכן כתבו יפה ודאישעי'

 ישעיהו בשם האמת לפי והנה פעמים כמהחא"ש
 קיצור דבשאר ואף שעי' דמתקרי לכתובצריך
 לבר ידוע וזה הקיצור שם לכהונו א"צהשם
 שוים הקיצורים כי לא אך ישא דחד רבבי

 לו יש גם ממש חוי דהוי השם קיצורדודאי
 שעי' שם ם לכתבו א"צ אחד הקודששם

 וגם שעי' שם רק מעולם נקרא לא באחדדיתכן
 ישעיהו נקראים וקצת ישעי' נקראיםמקצת
 אם נצמח סמה ניכר אינו השם מקיצורוא"כ

 לכתחלה לכתוב צריך ודאי לכן מזהמזהאם

 ע"ד סי' בח"ש סופרים בקנאת ומ"ש שעי'.דמתקרי
 לא יצחק רק שמו הי' אם ודאי תברא יאמזה
 גם דנקרא כיון רק איציא לכתוב צריךהי'
 איגרא רק קורין אנשים וקצת ליב יצחקבשם
 אנשים בפי בו שנקרא השם גם לכתובצריך
 הקודש לשם דמיון לו אין אי?יא דשם כיוןגם
 כיון שעי' שם אבי המכונה בו שייך לכךכיל

 וזה דלתקרי בו שייך לכן הקודש לשםדדומה
 לו דהראו ואף בט-ג היטב ליודע גדולכלל

 שעי' שם לכתוב דא"צ כתב שמותדבלקוטי
 שעי' דמתקרי נם לכתוב כמ"ש נכוןהדבר
 כאשר ממנו אבקש שותא ובהדי הנ-ל.מטעם
 הרב בעזר להיות יגמור וכן יעשה כןהתחיל

 דקהלחכם אב"ד תאומים אברהם מו"ההמאוה"ג

 ובקי בתורה מופלג שהיא מכמה אני מכירוכי
 לחכימא ודי עוכריו בו שימשלו יתן ולאבהוראה

 : וכו' ידידו דבריברמיזא
 לכתוב נדיך טעות זה אפציא בשם ר'.מי'

 בבי"ח לכתוב צריך רקבפ-א
 ולא כלל גיטין בטיב יודע אינו בפ"אוהאומר

 : עמהם עסק לויהי'
 : טילטשין לק' ר"א.סי'
 ישעיה הי' ששמו הגט בנדון 'שאלתוע"ר

 הכצן כל ובעיני ישעיהו נקראולתורה
 שע" שם רק בגט וכתבו שעי' רק נקראעם

הנה
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 ב' גו דהף אף השר כשר הגט לדעתיהנה

 לא שע" רק נקרא כל דבפי כיון מ"מהסרטות

 חשש בלי הגט וכשר בו קורץ שהכל מחניכהגרע
 דברי יפסלו זה נגד ריב יחרחר ולאופקפוק

 : נצחידידו
 "נה באבא שם בנדיז ש"' ע"ד י8'ננ*שי'

 אחר באל"ף לכתוב טוביותר
 בקמץ הבי"ח נקרא יהי' דבלא*ה ראשונהבי"ח
 נקראת אס זה אך מציעא בבא קמא בבאכמו
 ראשונה ביית נקראת אם אבל בפתח ראשנהבי"ת
 דבעלמא ואף אל*ף בלי דוקא לכתוב ישבקמץ

 בני לשון בהרגל בגס תלוי הכל להיפוךהוי
 יהיות הלשון ההרגל הוי באבא ובלשוןאדם
 בש"ס שנאמר כמו אש"ף בלי והקמץ באל*ףהמתח

 : בוטא בן בבא בשם וכן בביבתלתא

ס-
 לו שהי' הבעל שטוען "גט בנדון ר"נ.

 דבור ודאי הנה אחרשם
 לא בלבו דהבעל לחוש ואין דנשתקע כיוןהגט
 דבאמת כיון בזה מבעיא יא כי דא וגירשגמר

 בערעור שאין הרין ידע הוא גם ודאינשתקע
 לקנתרה רוצה שעכשיו רק ונירש וגמר ממשהזה
 כל נטלת דא"כ הדין ידע שלא אמרינןולא
 שאל או ידע הסתם מן אמרינן רק שבש"סהמת

 בדיעבד אט נשתקע שלא בשם גם רקלאחרים
 ערמה ה" דבלבו מה חיישינן לא הגםכשר
 חשש דלא חאנ"ש בספרי תשובות כמהכמ"ש
 ניכר הגט דמגוף היכא רק כן עיטורהבעל
 ניכר לא הגם שמגוף היכא לא אבלהערמה

 : כלל השש בזה איןכלזם
 בעל" בשמו מנדון ששאל מה ר"ד.סי'

 אברהם וחתימהלתורה

 כתב יסה הנה הירש אברהם נקרא כל ובפיצבי
 הירש אברהם דמתקרי צבי אברהם לכתובדיש
 דרכי אין כי מדעתי צמים אצלי כתובוכן

 והשכל הטרדא מחמת אחרונים בספרילעיין
 צריך המכונה או מתקרי דהוי היכא כל כןפותן

 : העולם בלשון שנקרא מה כפילהיות
 "נ" ""ש" שם בנט יתתב בנדון ר"ה.סי'

 המורה ופסלו חנציהדמתקרי
 בטיב יודע ואינו גמור טעות זה הנה"פשיטות
 משם היוצא כזה דשם בודאי כי כללנימין
 כדת ושיא המכונה לא דמתקרי שייךויקודש
 לצהוב: דוקא ראוי וכן לפסלוהורה

 דמתקי' מענדת בגט 8"ש נרץ רפו.םי'
 יסכר ודאי סענדילמנחם

 לכתוב ראוי שכתחלה כור והגט שקר דובריפי
 כן לכתוב מצוה ואני מאיר הבית תשש מכהכן

 : יאס לק' השבתי כן בכה"נדוקא

 כתב ""ד שמסדי ששתי בנדון ר'ז.סי'
 שעין המגרש אבי שםעל

 בזה. עייו מתרעם ורו"מ כל בפי הנקראכפי
 תשובה וכתבתי לידי באה זו מעשה גוףהנה

 בו ודי השם קיצור דהוי נוסה דדעתיארוכה
 דחוסיף ר"מ שכתב כיון אך הא"ש()עיין
 הורע בזה שום וכל בהגט וכתב המסדרעוד

 הוי וגם כלל בט"ב יודע דאינו דנראהלעשות
 אחר גט וצריכה פסיל הגט בודאי לכך תר"לבו

 : ספקבלי
 המגיש ששם "גט ע-י שאלתו ר"ח.סף

 תקרא צבי חייםהי'

 דמתקרי צבי חיים בגט וכהב הירש היים כלי"י
 יי' נססי ואסריון עשה יפה הנה הירשחיים
 ולא בתשובה הגו"ב כמ"ש עיקר כן כיבזה

 בשם והנה הירש. הממזגה בצבי יכתוש ראויהוי

 בטי ונקרא ארי' יעקב שטו שהע המגרשאבי
 המכונה ארי' יעקב בגט וכתב ליב יעקבכל

 המכונה ארי' יעקב כתב דלא מה הנה ליביעקב
 יעקכ המכונה דכתב מה אבל עשה יפהליב
 דמתקרי לכתוב דהז*י עשה יסה לא זהליב
 ואף ג"כ הקידש שם בו דיש כיון ליביעקכ
 דעכ"פ כיון נסי בסגול יעקב בשם נקראאם
 וזין אותיות דהוי ובירט הקודש משםיוצא
 בדיעבד מיהו הסכונה ולא דמתקרי בו שייךודאי
 גם גו דיש כיון חרא המכונה כתב אםכשר
 כיון גם המכונה עב-פ כדיעבד כשר יעזשם
 כשר שינוי אף קצת ולדעת אביו נשםדלף
 גט ליחן ואין כשר בדיעבד בזה עכ"פלכך
 וכיל כלי הגט של לעז להוציא וחיילהאחר
 לזה: הדומה תשובה קכ"ג סי' בחא"שזעיין

 אייזק יצחק מי"ה  להרכ ר*פ.םי'
 בעהמה.סטקאמרנא
 : האיפהעשירית

 ידעתי "נ" "גט בנדיז איתי ע"יהנה
 בהנס טאניק שם לכתוב דאין אמרויפה

 אביו קראוהו ולא העריסה 9ם שאינואחר
וחמו
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 בני רוב וכעת קטנות שם על בקטניתו כןואמו
 ונם מענדל היים בשם בפניו לו קוריןאדם
 בשם לקרא שלא מתהלה בקשו ואביוהוא

 אין לכך בזה מתבייש שהוא מוכח א"כטאניק
 חייט דמתקרי מנחם היים רק בגסלכתוב
 יכתבו ואם וי"ו אות בש"א בב"ש וכמ"שמענדל
 קורין דאין כיון השם שינוי חשש הויאותו
 בשם מתבייש והוא המיעוט רק הרוב בפניולו
 אם אבל כשינוי הוי שמו יכתבו אט לכךזה
 הטפל שם כחסרון רק הוי אותו יכתבולא
 מלחסרון לשינוי לחוש יש ויותר קסידאואין

 : לכתבו איןלכך
 בק' שייט"א ישקב ה מי ומהרב ר"י.נמי'

 :טרנפאל
 נכתב. בכתובה רק שנשתקע בשם שאלתוע"ד

 וכבר בזה הט"ג על חולק שאניאמת
 הנדפס( חא"ש בספר )עיין בתשובה בזההארכתי
 דבשסר כיון הוא טעמי תזרף בקיצורוהנה
 לואר שייך איך רבים ימים יעמדו למעןבעינן

 לשהות אסור דהרי בכתובה ובפרט נשתקעדהוי
 עמה שדר מה ובע"כ כתובה בלי אשתועם
 כנשתקע דהוי נאמר ואיך זו כתובה סמך עלהוי
 הוא אחרת דשל יטעון הכתובה תוציא אםא"כ
 ודר כן שמה אין דהרי שלה כתובה זהואין
 נשתקע משיב דלא ובע"כ כתובה בליעמה
 ממשעבדי וגובה קול לו יש שטר כל הריוגם
 קול לו יש קודם רבים שנים נכתב אםואף
 בכתובה הרי קול לו יש ואם ממשעבדיוגובה
 הבאתי ועוד נשתקע. נחשב ואיך שתיהןנכתב
 לכתוב אין דבכתב ר"מ סי' ביו"ד ממ"שסמך
  שכתיבתו מפני שנה תוך אף הכ"מ אביועל

 מתקיימת שכתיבתו בכך ומה יב"ח אחרימתקיימת
 בכתיבה בע-כ יב"ח תוך כתבו הוא הריאח"כ
 כאלו והוי כתבו עתה כאלו נחשב שעהכל

 נחשב בשטר מב-ש ה"נ א"כ יב"ח אחרכתבו
 נשתקע נחשב ולא כתבו כעת כאלו יוםכל

 ודאי זה קרוב בזמן נכתב הכתובה אםובפרט
 ט"ג הגאון אף י"ל ובזה נשתקע נחשבלא

 ודאי ולכך נשתקע נחשב לא קרוב דבזמןמודה
 : וכו' ידידו דברי הכתובה. שם גם לכתוביש
 שעולה באיש שאל אשר ע"ד רי*א.פי'

 וחותם דוב בשםלתורה
 לכתוב איך בערציא נקרא כל ובפי בערדוב

 דוב לכתוב טוב סי' דלכאורה נראהבגט.
 הרי אך בערציא המכונה בער דובדמתקרי
 דמהקרי לשון שייך לא דבחתימה מפקפקהטו"ז
 נראה דאין כתבנו מכבר דבחידושינו אמתהן
 דוכתא בכמה כמ"ש כאמירה הוי דכתב חדאכן

 בפ' הספרי בשם הילקוט בשם כןוהבאתי
 הרי שלח כתב אומר ר"א למשה ויאמריתרו
 גם דמתקרי לשון ושייך אמירה נקראדכתב

 לברר רבים ימים יעמדו למען נעשהדהתימה
 בשם לו קורין חתימתו את הקורין וא"כהאמת
 דודאי נראה מ"מ דמתקרי לשון ושייךזה

 טוב מה הטו"ז ידי גם לצאת יאפשרהיבא
 דוב ויכתוב החתימה תחלה דיקדים נראהולכן
 קפידא ואין בער המכונה דוב דמתקריבער

 הוי בע"א דא"א כיון החתימה הקדמתבשביל
 לתורה שעולה שם גם יבזה כיון יאפכדיעבד
 רק בחתימה ואין כן נקרא לתורה דגם בוכלול

 להקדים רשאי ודאי בזה חסרון ולאתזספת
 : לעשנוב לק' השבתי כן נוטה דעתי כןהחתימה

 בק' רימו", ייסף מי"" לעורב -~aff*מה
 :קאלימייא

 המכונה צבי בגט הכתב בנדון שאל אשרע"ד
 פשוט נראה בער המכונה דובהירש

 דס"ל להנו"ב מבחיא לא הט"ג כדעתויפסול
 שמות חילוק הוי דודאי האדם על קאיהמכונה
 הירש נקרא לא הרי הירש המכונה כותבדאיך
 להב"ש גם רק שינוי והוי פעם בשוםלבד

 רק כן כתב לא מ"מ השם על קאידהמכונה
 חשש אין דבנה ליב המכונה יהודא משהבשם
 השם על קאי דהמכונה כפשוטו נפרש אםטעות
 דבובת י"ל הרי השם על קאי אס אף בזהאבל
 הירש המכונה הכונה וי"ל למעלה נמשךדוב
 כותב אם גם ממש השם שינוי הוי וזהדוב
 לטעות דיש כיון ולכך פסול הקודש שם עלמכינה
 : ידידו דברי דפסול. ודאי מתוכו מוכחולא
 זאב מרדכי מי-ה החפיף להרכ רי'כ.סי'

 : רראהביטש בק' דייןבערמאן
בנדוי

 מאיסורא יאפרושי הוא כי היות שאלתו
 שה" הבעל שם בנדון בקצרהאשיכהו

 אם לחקור יש הנה מאטיא וכתבו מאטשיאשמו
 ואח-כ מאטיא שמו הי' קריאתו שמתחלתיוודע
 והוי געגועים כשם הוי אז ימאטשיאנשתנה
 כתבו אם ובזה שארציא או שארטשיא שרהכמו

העיקר
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 מתחלה שמו ה" אם אבל כשר הואהעיקר

 ידוע שאין זמן כל ידוע באין ואףמאטשיא
 תלינן לא אז מאטיא תחלה שמו שהי'יהיפוך
 והוי השתא בתר אזלינן רק מסתמאבשינוי
 אשר וזה וכו'. אחר גט וצריכה השםשעוי

 דשם. אב"ד ניסן אליעזר ר' להרבהשבתי
 כחגתי כאשר פשוט הדבר הדין בגוףהנה
 לשם רק מאטיא מתתיה נקרא הי' אםתחלה

 כתבתי אני גם אז מאטשיא נקראנענועים
 כלל נודע לא אם אך כחבו ויפה כשרשהוא
 כפי רק לכתוב אין או מאטיא נקראאם

 וזה רו"מ שכתב זה ומה העולס בפיהקריאה
 מעריסתו שנקרא דעתו על עלה וכילשונו

 וכר מרדכי בשם נקראים כולם רקמאטשיא
 הקודש שם על דנין אנן אסו בעיני פיאודבריו
 הנקרא הלעז שם על רק דנין אנו איןהרי
 בשם שקראוהו שתיכף להיות יתכן וזה כלבפי

 ה" או מאטשיא היעז בשח קראזהומרדכי
 לעז שם לו חדשו ואח"כ מרדכי רקשמו

 לו שהי' לנו ידוע אין אם ועכ"פמאטשיא
 נקרא שאינו שם כתבו א"כ מאטיא לעזשם
 יאציא משם הכינוי גרע ולא רו"מ ומ"ש כל.בפי

 במבטא גרגשין שכולם ורחציא וקריינציאתמציא
 א' ביו"ד כנ"ל רק נכתבים ועכ"ז חריפאבשי"ן

 גס יאטשיא כותגין ואין גיטין בטיבכמבואר
 פסול סאטשיא נכתב אם ולדעתו השמותנשאר
 יא איך הנה כנ"ל. לכתוב נתפשט דכברכיון
 לזה דימה דמה וכלל כלל גיטין בטיבדקדק
 לנו ואין א' י בצדי"ק מאטציא כותב הףאם

 מדבר הי' יפה בשי"ן כתבו שלא רקהערעור
 הערעור הרי אנץ רעחציא לקריינציאלדמותו
 שינוי הוי א"כ מאטיא יק כתב דלא הוישלנו
 קרינציא נקראת אם שם ואסו השם בגוףממש
 הוי רעחיא או קריניא יכתוב אם רעחציאאו
 כפי התם נפרדים ענינים דימה מה וא"יכשר

 אין בצדי"ק או בשי"ן והדגש שינוי איןהקריאה
 בזה אבל שינוי אינו לכך במבטא היטבנרגש
 לא צדי-ק דאף כיון למאטשיא מאטיאיבין
 ממש שינוי והוי במבטא היטב שינוי הוינתב
 קריינציא על כותב הף אם כמו ממשודינו

 בשי"ן או בצדי"ק לכתוב אם בענין וגםקריניא.
 בשי"ן לכתוב יש דלכתחלה נראה מאטשיאבשם
 אין שם כי שהביא הני לכל דומה אינוכי

 בשת אבל צדי-ק בו נופל לכך לפניוטי*ת
 ולא שי"ן אחריו שייך לפניו טי"ת דישמאטשיא
 ואינך בוטשאטש טשארטקוב בשם כמוצדי"ק
 צדי"ן וכתב בזה שינה אם בדיעבד מיהוהרבה

 שינוי ראין כיון בזה ומודינא כשרבדיעבד
 ולא מאטיא וכתב שינה אם אבל במבטאניכר
 בדיעבד אף פסול תחלה כן נקרא אםנודע
 בשם שיורקא בשד נשים בשמות בב"שועיין
 אם שרה תהלה נקראת אם א"י דאם כןהטו"ז
 בזה דוכתא ובכמה עיי"ש פסול שרהכתב
 על תגר הקורא ענזיל מהר"י בשו"ת)ועיין

 : הנ"ל(תשובה
 להג 1*י"ך*סי'

 ל-
 יוחל שמו שהי' בגט ,2אל'

 נראה איכלוכתבו

 דכתב ואף השם כשינוי והוי יהג דהגטנמי
 למשוך שדרך יו"ד אות אנשים בשמותהב"ש
 יחיאל כמו איכל והוי וכו' המיה בראשהיו"ד
 הכינוי לכתוב שא"צ יענין רק הוי זהעיי"ש
 עיקר כהב וכבר אחד כשם דהוי כיוןאיכל
 שינה אם אבך מעכב החסרון אין בזההשם
 שינוי דהוי דפסול ודאי איכל יוהל עלוכתב
 בענין ובפרט מחסרון תמיד גרוע דשינויוידוע
 שכתבתי וזה אחר. גט צריכה בודאי לכךכזה
 ודאי זה הנה איכל יוחל בשם והנה דשםלהרב
 השבתי אני בשעורים לו והודה חטים כטענוהוי

 ודאי אז יוחל הוי האיש שם ששאל עללשואל
 r?n~ שינוי דהוי אני כמ"ש הנכוןהוי

 ורו"מ
 ואיכל יחיאל שמו שהי' מי על רק לימשיב
 ואם עשה יפה ודאי רו"מ כדברי האמתאם

 יבורר ושם פסול הגט ודאי אז יוחלנקרא
 אס אכיש בשם בט"ג לזה ראי' ומצאתיהאמת
 דידן ונדון מבואר עיי"ש דפסול אבאכתבו
 קיצור הוי אביש אברהם נכתב דשם כ"שהוי

 לכ-ע אחר שם הוי הקודש שט וכאןמאברהם
 שמעון ראובן על הכותב על ראיות וא"צפסול
 ידוע גם שפסול ידוע השם ושינוי פסילשהוא
 תליא בלוון הקריאה כפי בגיטין השמותדעיקר
 ענזיל מהר"י הג' תשובת ,ועיין וכו'.מלתא
 צריך לכך הנ"ל תשובה על תגר הקוראבסופו

 : הספר( הדפסה בסיום רב עיוןעוד
 ש' "ב כחב ימה שאי אשי ע"ד רט"י.מר

 הטכונה יחיאל לכתובדא"צ
 יחיאל היינו אחר כנוי ליחיאל יש הריאיכל

סיכל



 05נ נג שלמה לף ונשים אנשים שמות בדש שו"תהאלף

 צריך אחר כנוי הקודש לשם דיש והיכאשיכל
 שייך לא זה דכלל לק"מ הגה הכגוי.לכתוב
 זה המה ומשוגים שוים הכנוים אין אםרק
 קיצור דהוי זה כגוי אף לכתוב צריך אזמזה
 נחשבו ותרווייהו המה שוים דהכמים היבא אבלהשם
 ואיבל דמיכל זה כגון השם מן השםקיצור
 שוה כמעט שניהם והברת בנקודות שויןשניהם
 מה רק מיחיאל השם כקיצת הוי מיכלוגם
 שיש מטעט היינו מיכל בשם לכתובצריך
 אף זה ולולי מיכאל אחר הקודש שםלמיכל
 מיחיאל כקיצור דהוי לכתוב צריך הוי לאכיכל
 הקודש שם לו דיש מכח לכתבו שצריךרק
 שם לו דאין איכל אבל מיכל תיגח א-כאחר
 בלא"ה וגם ונכון. ודב לכתבו א"צ אחרקודש
 שלו הגט על ערעורו אין הב"ש דברי חליאף

 לא וע"כ יחיאל בשם רק דהוחזק כיוןערעור
 אחר שם לו יש אם רק שמות אשניקפדינן
 ל" דאית היכא אבל נתינה או כתיבהבמקום
ovקפייא אין ונתינה כתיבה במקום שלא אחר 

 השם קיצור רק דהוי היכא ובפרט במק"אכמ"ש
 זה בשט שהוחזק למה בזה לחוש איןמשסו
 ואין כשר הגט לכך ונתינה כתיבה במקוםשלא

 : בזהלערער
 בתף מיה ההב לתלמירי רפ'ז.'כ!"

 : שעברשיןאב-ד
 רק שכתבו אלחנן בשם יי"מ דחשש מ"ע"ד

 ראוי וה" חנא כל בפי נקרא וה"אלחנן
 דיבר אשר היטב בזה חנה דמתקרילכתוב

 בשם ובפרט לבד העיקר בשם דידבדיעבד
 דעת וא"י כשר כלל כתבו לא דאם המגרשאבי

 ה" והנה בו פוסל אינו השינוי דאףהיבוש
 שה" הגאון זקנו אצל סטאניסלאב בק'מעשה
 עיגר להיפוך דכתבו עביר בשם געורשינוי
 והכשירו ישיע"ק בעל הגאון להרב זקנווכתב
 אלי גם זקנו וכתב אותי גם לצרף שכתברק
 בשם היותו אחר והכשרנוהו סוד והמתקנוזה

 של אביו שם בין מהלק דהגו"ב ואףאביו
 במקום ידינא מ"מ האשה אבי שם לביןהמגרש
 בזה מכ-ש בהיתר הדבר ויצא לחלק אקעגון

 ועולה אלחנן נקרא דהרי כאן אין שינוידבאמת
 הף ואאר חנה נקרא כל בפי רק וחותם לתורהק
 שם ובחסרון שינוי לא אבל אחד שם כחסרוןרק
 : ודב עגון במקום להכשיר יש המגרשאבי

 דנקראת במה שחשש מה נם יתרי. רי"ז.סי'
 וכתבו פעסיל סילאמלידה

 דבעירם כיון חשש בזה אין הנה פעסיל דמתקריבילא
 הנה בילא רק נקראת ונתינה כתיבהבמקום

 מולדתה במקום שנקראת דבריו לפי מבעיאלא
 כמ"ש הגט כשר דודאי לבד פעסיל קצתאצל

 באם פסלו לא דע"כ פאריצק לק'בתשובה
 שום אין אם רק שמעון דמתקרי ראובןכתבו
 המיעוט אם אבל לבד אחד בשם קוראואחד
 ככתב הוי אז שמעון ופעם ראובן פעם לוקורין
 ודעימ" הרמב"ם לדעת דכשר לבד הטפלשם

 לא אם גם אף רק עגון במקום להקל הואוכדאי
 כדאי מ"מ לבד פעסיל אחד שום בפינקראת
 יהודא משה גבי לכתחיה יסלו הב"שהוא

 אין כי ואם בכה"ג עליו לסמוך ליבהמכונה
 טעמו הף דהתם אתה שדמית כמו מזהראי'
 יש יהודא דשם השם על קאי המכונהדס"ל
 הוי לא ולכך האדם על קאי ולא ליב כמילו

 על קאי המכונה דס"ל והת"ב השמותכנחלק
 משה דמתקרי שיכתוב דבעינן ס"ק באמתהאדם
 התם כגון רק סיירי לא דהנו"ב נראה מ"מליב
 רק כל בפי כן נקרא דלא יהודא משהבשם
 קורין שהכל כחניכה הוי לא וא"כ ליבמשה
 על ולסמוך השם עיקר כחסרון הוי וא"כבו
 כיון כשר נמי הטפל שם דבכתב הרמנ"םדעת
 שינוי כעין קצת כאן דהוי' ריעותא עודדיש
 ליב משה נקרא והוא ליב המכונה כתבדהרי
 לסמוך דאין הרמב"ם דמודה י"ל בכה-גלכך
 כל בפי נקרא הוי אם אבל לבד הטפל שםעל
 כיון מזיק אינו חסרון טצד א"כ לבדבילא כי בפי דנקראת דידן בנדון או יהודאמשה
 חסרון דמצד וכיון בו קורין דהכל השםדכתבו
 יבד בילא כותבין הי' ואם לפסלו איןודאי
 פעסיל דמתקריא דכתבו אף לכך כשר ודאיהוי
 דבאסת כיון כך עבור לפסלו נמור שינוי זהאין

 אפ שמעון בראובן והפוסלין פעסילנקראת
 הטעם דאין כתבנו שמעון דמתקרי ראובןכתב
 כלא עכ"פ דהוי חסרון מצד רק שינוימצד
 כיק שינוי מטעם אינו אבי כלל שמוכתבו
 בשניהם עכ"פ דנקרא כיון גמור שיגףדאינו
 כאן דאין בילא כל בפי דנקראת בזהוא.כ
 דאף גימא אי ואף הוי לא נמי שינויחסרון
 בסקופ עכ"פ אם היינו הנוגב פוסלבכה"ג

כתיבה
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 אז השני בשם נמי נקרא הה ונתינהכתיבה
 שינה אם אז שניהם למכתב בעינן דמדינאכיון
 נקראת ונתינה כתיבה דבמקום בזה אבלהסול
 כלל לכתוב צריך הוי לא מדינא א"כ בילארק
 בדקדוק שיא כתב אם לפסלו אין ולכך אחר9ם
 הוי לא ממש ושינוי לכתבו א"צ דמדינאכיון

 : זה מכח גם חשש אין ולכךבזה
 : קאזווני למ' רי"ח.סי'
עתו-

 המכונה אהרן בו רו*מ הגטשכתב
 לכתוב לו דה" עשה יפה לא בודאיארון
 וצריך המכונה בב"ש הוא ום-ס ארוןדמתקרי
 דרוב אף כשר בדיעבד מיהו דמתקרילכתוב

 דמתקרי במקום המכונה כתב אם פוסליןהפוסקים
 בשם דהוי כיון המשיב הרב כתב יפהמ"מ

 בשינוי דמכשיר עה"ג על לסמוך ויש האשהאבי
 המכונה בין מ-מ כן קי"ל דלא ואף אבי'שם

 הג"פ דעת ולצרף בזה לסמוך יש שפירלמתקרי
 ומה דמתקרי. על המכונה כתבו אםדמכשיר
 בקי ה" לא המסדר לשמא המשיב הרבשחשש
 שגם וכמדומה בתשובה כתבתי כגר גיסיןבטיב
 כן נמי כתב ב"א שלו בשו"ת או בכ"גהגאון

 המסדר את מבירין באין רק מיירי לאדהרם-א
 אף גיטין ליחן ראוי שהוא המסדר במכיריןאבל
 ובפרט להגט לחוש אין מידו מכשול איזהדיצא
 בזה איתרע לא כן כתב דבב"ש דראהבזה

 בשם נתיבים מאיר בשו"ת בזה ועייןחזקתו
 כן שראה בוי"1 שכתב אחד מורה שטעה8יגא
 המסדר את פסל לא ומ-מ הגט שם ופסלבב"ש
 : להאריך ואין כלל חשש בלי בדיעבד כשר הגטלכך
 ודאי הגה ריבה שם מניין שא' רי"ם.שי'

 שכן ביו"ד לכתובראף
 מבעיא ולא נפשי ריבי ה' ריבה בקראנמצא
 חשש אין ודאי ריבה המכונה רבקה כותביןאט
 דמה יו"ד בו אין דרבקה אף ביו"ד דהוימה
 הכינוי אין תמיד כינוי דהוי כיון הריבכך
 דמתקריא לכתוב י9 ולדעתי השם לגוףשוה
 לבד ריבה כותבין אם רק המכונה יאריבה
 דנזכר כמע נקבה ילדה דהכונה לוטר חששאין

 ידעי טידע אב4 שם בו ונזכר השםבמקום
 : ביו"ד לכתוב יש לכך הואדשם

 היילפרין וואקף זאב טחה לעורב ש"כ.סף
 : זלאם8פאליעאב"ד

 וכתוב מבעלה גט שקבלה בחשה שחיתו8שר

 עלה וכן ליב יהודא המגרש אבי בשםבו
 לבד ליב רק נקרא כל בפי אבללתורה
 הנה עגון. מקום והוא הגט כשר אםונסתפק
 מבואר ב"ו ואות ב' אות שמות בלקוטיבט"ג
 השם כקיצור רק ליב שם הוי רבכה-גדס"ל
 כי אם והנה ליג יהודא רק כתב אםוכשר
 השם בקיצור אף דהרי בזה נוחה דעתיאין
 בשם ומכ"ש לכתבו צריך אחר הקודש שםביש
 אברהם או יצחק כגון במק"א בפ"ע שםשהוא
 דהוי כיון כ"ו בסעיף מינה דמיירי נוצא שםאו
 מוכח וכן לכתבו דצריך בפ"ע במק"אשם

 דאינו ישראל יעקב גבי קכ"ט סי' הב"מבדברי
 ב4 דהוי ליב בשם וה"ה ע"ש השםכקיצור

 כגון אחר כנוי לו יוצ בפ"ע שם דהויתרתי
 לצרף נראה המגרש אבי בשם כאן מיהוארי'
 האיש אבי כתב לא דאם דקיי"ל מה בזהלהקל
 בחסר מפקפק דהנוב"ת אמת הן דכשר.והאשה
 ועכ"* דבריו דהיתי ובתשובה הבעל אביבשם
 אבי בחסרון גם להכשיר הראשוניםדעת

 שם בשינוי אפ" להכשיר עה-ג ודעתהמגרש
 המתקנו ופ-א קפידא אין דהחסרון כיוןאביהם
 מסטאניסלאב והגאון מלבוב הגאון עם ביחדסוד

 שינוי דאינו היכא בשינוי להכשירוהעלינו
 בג-ד כן כסו והנה כחסר רק נדון ויהי'גדול
 ליב יהודא בשם לתורה עולה דעכ"פ כיוןי"ל
 עכ-פ כל בפי שנקרא שם גם כתבו דלאונהי
 לצרף ויש כחסרון רק ונדון נמור שינויאינו
 לכתבו דא"צ הט"ג ודעת הנ"ל עה"ג דעתבזה
 ויש עגון במקום כשר שהוא נראה לכןכלל
 החשש דעיקר כיון די"ל לסניף עוד בזהלצרף
 א"כ המגרש זה אין שיאמרו דרבנן היאבזה
 הגט ליתן הדרך שה" ראשונים בדורותתיסח
 ולכן ולהנשא כתובתה בו לגבות האשהליד
 שיאמרו מ"ע חשש הוי א"כ לרא" עומדה"
 מיד הגס דקורעין בזה"ז אבל המגרש זהאין
 אנשים ידעוהו לא א"כ האשה ליד ניתןולא
 הגט  בשית העומדין ואשכלל

 מכיריי
 שניהם את

 חשש אין ומ"כ גם לכתוב אסורדבלא-ה
  עצמן ואשה בבעל רק המגרש זה איןשיאמרו
 לעז דחשש ובראשונים בש"ס כן דמפורשכיון
 לדידן אף לכן המגרש זה אין דיאמרו בופוסל
 ב"ד דברי לבטל יכול ב"ר אין זה שייךראין
 כן נמצא שיא והאשה האיש באבי אביחברו
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 הש וראשותםגש04
 מכשיריי

 בשינה אף בלא"ה
 יש דבזה"ז דמודים י"ל הפוסלים אףולכן

 רק זה היתר על לסמוך ה4ו כי ואםלהכשיר
 : הנ"ל טעמים בצירוף לסמףכתבתיו

 לא ראכיל שם בנדון ומאלתו רכ*א.ם"
 ראכיל כי עמכם בניירד

 דיעבד אפי' יודי"ן כב' נכתב ואם באל"ףדוקא
 דשם שהביא להראי' כלל דוטה ואינופסול
 חידושי בספרי כמ"ש והעיקר במבטא שינויאין

 : דיעבד אפי' פסול שהוא שםאנשי
 אלטר שם כחיגתנדון שא' רכ"ב,םי'

 ודאי לדינא הנהבגט
 יו"ד בלי הה אלטר ושם לכתבו צריךלכתחלה

 בדיעבד אך בידם הוא טעות ביו"ד חותם אםואף
 מכבר בתשובה כמ"ש כשר הוא כתבו לאאם
 דיש ומוכח שמו עיקר דאינו ידוע אשר שםכי
 שכמה ממנהגינו והוכחה לכתבו א"צ אחר שםלו

 ובעויה שלהם אשכנו בשם רק שנקראיםאנשים
 ישראל שם כלל ידוע דאין ויש בזהמתפארין
 שם נודע שלא אשכנז במדינת ובפרטשלהם
 בגט ומ"מ לתורה כשעולין רק שלהםישראל
 ובע"כ שלהם ישראל של שם רק כותביןאין
 השם עיקר זה ואין דרכם רכן דידועכיון
 עכ"פ אלסר בשם היה א"כ לי' כתביגןלא

 : מעכב אינובדיעבד

 נקרא אחד בשם "גם מ"י שא' רכ"נ.ם"
 ולתורה איסר כלבפי

 לה דפשיטא מה הנה איסר. ישראלוחתימה

 המנהג ואין כן נראה אין השמות אתלחלק
 דמתקרי או המכונה ישראל יכתוב דציךכן

 בם-ע ישראל בשם כלל נקרא אינו הריאיסר
 ולכך דפסול אחד שם כחולק והוי בצירוףרק

 וכ"כ איסר דמתקרי איסר ישראל לכתובהעיקר
 כחולק הוי דזה מהראנ-ח בשם אפרים ביתבתשובת
 לכתוב רו"מ דיבר היסב דמתקרי וכתובהשמות
 במקום דמתקרי ובפרט המכונה ולאדמתקרי
 משא"כ הפוסקים לרוב יותר כשרהפכונה
 הף דאיסר הדבר נוטה דכן ובפרטלהיפוך
 מאיר הבית לדברי לחוש באנו ואם הקודשמשם
 לכתוב שייך דלא ישראל יעקב גבי קכ"טבס"
 הגם שינוי אין ישראל דבשם כיון דמתקריבזה

 אני מ"מ בתשובה אפרים הבית עליותקלקו
 עב"ם דברי וקיימתי הב"א ראיות דהיהיבהשואה

 הוששין ואין פב"פ כדברי המנהג איןמים
 לכתוב יכול לדבריו לחוש בא אם מ"מלדבריו
 והת איסר לו קורין העולם דרוב כיקימשוך

 איסר שכתוב להקדימו יכה בו קורין שהכלשם
 כל מידי בזה ויצאת איסר ישראלדמתקרי

 : נכון י"ל כןהחששות
 הנרהב גאווה שם בנייז הנה ד. רכשי'

 הוי ודאי חבו גשםבגט
 בשמות חבו שם בב-ש דנמצא דאף בורותדברי
 ולא באיש רק נמצא דבש"ס מלבד הנההגשים
 בב-ש ס"ס הוי אולי ~כך בט"ו נם וכמ"שבאשה
 הוי במדינתכם אויי הנה כן גימא אי גםאך

 משתנות המדינות דהרי באשה זה שםשכיח
 מאיר בספר וכמ"ש אדם בני ובשמותבלשונם
 שמות כמה הראיתי אני וכן פיגא בשםנתיבים
 ליקו בשם כגון בע"א נכתב דבמדינתנובב"ש
 שכיח לא במדינתנו אך חבו בשם אשהשם ימדי הוי במדינתכם שם י"ל ה.נ וא"יעיי*ש
 משם ולכך סובא שכיח חוה שם רק חבושם
 געגועים ע"י המבטא מתקלקל להיות נמשךחוה

 דבורים כמה וכמו לקמץ מפתח ונשתנהוכדומה
 נהי ~כך געגועים שם או הקיצור ע"ידנשתנו
 וראוי כל בפי הנקרא הלשון מן לשנותדאין
 ודאי חבו שם עכ-פ אך בקמץ תאווהלכתוב
 בין כמצף חולין דבר בכל קק"ל כי טעותהוי
 ודאי ב-א בשמות ובפרט להחמיר ביןלרעול
 אחר הליכות כעין דהוי המצוי בתר דייךראה
 וצריכה חוה בשם הוי כן הנקראים והרובהרוב

 : אחרגט
 י8כ4ה*םי'

 שא,
 שמה שה" האשה ע"י

 העולם וכל גאלדאמעריסה
 היות אחד רב ציוה בפ"א רק אלטא אותהקורין
 להוסיף אחד רב וציוה בנים יהם הי'שלא
 ומשפחתה הבעל אותה קורין וה" ברכה שםלה
 שברך מי לה עשו פ"א וכן גאידא ברכהבשם

 נתגרשה ואח"כ גאלדא ברכה בשםבבה"כ
 ולא אלסא דמתקריא שוידא הגט וכתבושבעלה
 ברכה שם כי היות הנה ברכה. שםכתבו
 וכיון הטפל כשם רק דינו חולה של שםאינו

 אין אלטא כל בפי הנקראת השם עיקרדכתבו
 לא פעם דבשום כיון גם ומה בדיעבדקפידא
 מה א"כ ושלדא שם עם רק לבד ברכהנקראת
 בו שמיקר השם כקיצור הוי גאלדאזשכתמ

בטיב



 שלמה לץ ונוום חננתם ש"ת בדוי rrwהאלף108
 דמהץרת נראה לכך עי"ש כה"ג גיטיןבטיב

 : אחר גט צריכה ואיןבדיעבד
 שמנץ נ' יי שיש בא"י ששהי מה רכיו.סי'

 בפי שנקרא מה שחדשונים
 יו האיך לתורה בעל" ואחד בחתימה ואחדכל

 לכתוב אין ההתימה רעל כיון בגטיכתוב
 לכתוב דיש פעמים כמה כתבתי בזה הנהדמתקרי.

 וכיון השטות שאר הבה"כ תחלה החתימהרום
 דפרט כיון הטפל הקדים אם כשרדבדיעבד

 ואם דמי כדיעבד הדחק שעת לכך השמותכל

 דדבר5 כיון הייה גיטין ב' לכתוב יכהירצה
 שייך בחתימה דגם וי"ל מוכרחין איןהס"ז

 בסה"ת כמ-ש אמירה נקרא דהכתיגהדמתקרי
 חותנך הנה בפסוק הילקוט בשם ברכותהל'
 וגם אנדרה נקרא דכתב הרי שלח דכתביתרו
 יש ואס כן בפה לו קורין חתימתו הקוריןהרי

 תחלה החתימה יקדים באחד גיטין ב'לכתוב
 דמתקרי ויכתוב העיקר שם יקדים ובאחרכמ"ש
 : ודו"ק ס"ס מכה וכור החתימהעי




