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 ר ב ד ה ת פא.
 עיה וטם5רן ומקרוב מרחוק נשמע גלמודות עגונות צעקתקול
 חיות אלטנות נשארות בשנים רכות עוד מהן וכטה ולרבבותלאלפים

 ונשאות הקדושה ובממורה בתורה בועמות טהן רבות ימךהן.כל
 ממזיים ו,טתרבים 'זמה האר'ן ומלאה מבעליהן 8מורין גט בלילאנשים
 וימלול ההיים מדרך הנגף אבני את ימקל וטי בפר'ן, יעמוד ומיבישראל,

 משפחות ימהר ומי שלנו, הקדושה התורה דרך שזוהי ונקיה ישרהדרך
 ? ומנהיניו העם מורי העדה עיני הרבנים לא אם מטוטאתן ישראלבני
 של רנש כל 9ניהם טננד ותשלכנה ה'א'לו הנשים תתפקרנה בצדקהלא
 עושות כבר רבות 'הרי העמים. חוקת ע9"י ותתגרשנה ותנשאנהיהדות
 שרבני המסובך הטצב ,מטני נעלם לא אמנמ, מחשים! ואנחנוזאת

 לבי"ד שאין מזה באה המבוכה של עיקרו כל הרי בו. נתוניםישראל
 אני רוצה שיאמר עד אותו ולהעניש לגרש הבעל את לכוף כחשבזמננו

 את להוציא השומרים לנו אין אבל ואמת, צדק תורת היא תורתנו-
 תורתנו נחליף ח"ו האם יש, רנרופה א'יזה א"כ - ה9ועל 'א'ל שבההכח

 ? אחרתבתורה
 כעת לנו שאין שא'ע"9 בישראל הוראה ממורי רבים הרגישוכבר

 מבעליהן נעזבו שכבר הנשים אלו את הענון מכבלי לה'וציא כלליתקון
 איש בין הנשואין כל את לסדר לעתיד לתקן אפשר אבל פטורין, גמבלי
 במקום בי"ד ביד כח שיהיה כזה באופן ולהבא מכאן שיבאוואהיה
 לעיטות אפשר וזה הבעל, והמכמת צווי מבלי לעלטא האשה להתירעגון
 שיתבמלו באופן בקדושין תנאי להתנות או : אופנים כהטניבאחד
 לכתוב לבי"ד והרשאה כח הבעל יתן הקדושין שבשעת או ענוןבטקום

 התחילו כבר מצומצמת במדה ממנו. תתעגן אם לה ולתתו לאחטתוגמ
 רטורקי הרבנים והם תנאי, על בקדושין היינו הראשון, בתקוןהרבנים
 אביגדור שמואל הרב נמשכו ואחריהם דקונממנמינופל הראשיוהרב

 זה 5ה נדפם אהטר זהב" "תורי במפרו שמבהא כפי טזשמריקאאברמזון
 עולם". "חרות בם6רו כמובא טלונדון שאפאהמשניק יומף והרב כברלא

 את יעגן שאם הכאי הבעל יתנה הקדושין שבזמן היא התקנהתמצית
 מה על מיומד הלכה של ועיקרו למפרע, בטלין הקדושין שיהיואשתו
 אח לו ויש אהטה והמקדש : בזה"ל .ם"ד קנז' מי' באה"ע הרם"אשכתב
 ליבם המומר לפני תפול שאם כפול בתנאי ולהרננווז לקדש יכולמוטר
 מי' א'ה"ע קמא במה'דורא בי,הודה 'נודע בעל והרב מקודהטת, רטה'אע~לא
 ש קדושין בומח מדרו קי"ב מי' אה"ע ח"א סופר חתם בעל והרבנ"ו
 הנ"ל הרבנים דנו מזה טומר. 'לאח ליבום זקוקה תהא שלא זההגאי

 יהיו תתענן שאם תתעגן שלא' ושנאי על קדושין כן גם לסדרשאפשר
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 הרה"ג ישראל בארץ הראשי הרב אבל טעיקרא.*( במליןהקדושין
 אבהטזון הרש"א מכתבו שמביא כפי זו לתקנה התנבד קוקבוהרא"י
 ובית מקונסמנמינופל הראשי והרב : וז"ל זהב" "תורי ספרובהחלת
 תקנת מפני בקדושין תנאים והנהיג מיוחד קונמרם ע"ז הדפיסודינו

 תנאי דמהני לדינא פשומ הוא הדבר שעצם ואע5"י בזהעז,עגונות
 בכל לסעץטה התקון את להנההג המכמנו לא בכ"ז בנשואין.... גםמפורש
 בקיאים שאינם אלו ע"י מזה לבוא שיוכלו הקלקולים מפני ישראלתפוצות
 עסק להם יש והם וקדושין גמין של בענינים' ובכלל תנאיםבהלכות
 בעוה"ר.עמהם

 תנאי על לקדושין להתנגד קוק הרא"י לדעת מסכים לענעד'אני
 יעוראל קדושי כל יהיו זה שבאופן 'משום ראשית אחרים, ממעמיםאבל
 כל האשה תהיה זה וטמעם ימיו בסוף אותה יענן דהטטא ספקקדושי
 תהיה טאחר קדושין וקב'לה ידה 5שמה ואם איש אשת 'ספקימיה

 במובן 5גומים יהיו לה שיהיו שהבנים ושנית מספק, לשנימקודשת
 ילדי כמו בקוושין שלא' נולדו ונמצאו הקדושין יתבטלו דשמאהנמוסי
 הוא א'י-כבוד אבל בזה, נפקותא אין ישראל דין שעפ"י איבראזנות.
 בקדושין נולדו אם ישראל ילדי בכל גמור ספק להמיל ישראללתורת

 הבנים לכבוד למיחש דליכא יבום בענין תינח בקדושין. שלאאו
 דחיישינן ודאי ע~ון בענין אבל יבום, ליכא בנים דבמקוםמשום
 ובעל תנאי על 'קדש אם ההלכה עפ"י שלישית הבנים.לכבוד
 גם התנאי את שיפרש צריך זה ום5ני לוזנאי אחלי אחוליסתם
 על קדושין מנומח שיראה כפי בעילה בשעת גם קדושיןבשעת
 אפשר 'אי זה ודבר לעיל, שהזכרתי ובח"ם בנב"י שהובאתנאי
 מהרא"י לסברת ג"כ מסכים ואני צניעות. משום קדושין בכללהנהיג
 ודיני קדושין בטיב יודעים שאינם קדושין למס'דרי לחושקוק

 שאם תנאי ש בקדושין דוקא שייך זה שחשש אני אומר אבלחגאי,
 התנה אם הבי"ד ידעו לא הקדושין את לבמל לבי"ד 'אח"כ האשהתבא

 לטצא יש א,ם אבל תנאי, דיני כל ע8,"י התנאים את ק'דושיןהממדר
 את לשנוון מבלי עדות ק'בלון ע"י בעלה מתחת להוציאה לעגונההיתר
 שישנה הארץ עם קדושין למסדר לחר,ט 'אין אז הקבוע, הקדושיןסדר
 ? עסקהנן ברשעי וכי הסדו'את

 לגוושין שליחות מנוי על מיוסדה והצעתי אחרת, בהצעה באתילכן
 הוא מחייב שהצדק ומה שצריך בוה כל הרי קדושין. בימי שהמש

 ושלא הבעל בפני שלא, בי"ד עפ"י להתגרש האשה ביד כחשיהיה
 נוחויב הדין מן שאם הגרושין בכח הבעל כמו ממש שתהיהבהמכמרע,
 וזה הבעל, בצווי ו'לא הבי"ד בצווי ינתן הגמ שיהא יגרשההבש

 להצעה צירף איברא" "8ירושי בספרו מנויטרק הענקין אליהו יוסף ר' והרב*(
 הבעילה אחר הגרושין ושתחול קדושין בשעת מושימא בבתב גם שימתבו הצעה גםזו

 לעלמא. חעגונה את נתיר יחד אלו חצעות שתי וגצירוףחאחרונח.
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 למנות לבעל שאפשר הוא הדבר וימוד הדין. ע5"י לעשותאפשר
 שמר יכתוב ונתינתו ולחתימתו הגמ לכתיבת הקדושין בשעתשלוחים
 הכתובה בתוך או הכתובה אל מצורף הזה השמר ולהיות זה עלעדות
 האשה וכשתבא הכתובה קלף על מיוהד בשטר או "וקנינא" קודםעצמה
 הבעל. צווי בלי אפילו השליחווע ,בכח יגרשוה כתובתה את ותראהלבי"ד

 הוראה מורי לפני חדשות בהצעות אבוא 'לא לבי אל אמרתיבתחלה
 לקפו'ן אנכי מי כי איש, אשת באיסור שנונ; כזה חטור בעניןבישראל
 כבר אבל 3ומני, וישישים גדולים ש;רו לא אשר דברים ולחדשבראש
 ובהיותי בזה, ודנים דירשים כבר שבזמננו הרכנים ש,גדולי לדעתנוכחתי
 הרבנים נדולי ועואר הראה2י הרב עמ ודברתי העבר בקי*ןבא"י

 הטדרש בית כותלי בין נשמע שכבר מצאתי בירושליםהמפורממים
 במקום מועיל ושרהיה הקדושין בשעת יגמ שליחות מצוי שלההצעה
 אחד זו כמו בהצעה קדמוני שכבר מצאתי עוד לעגונות. דרור לקראעגון

 "הלכה 3המח"ס אלקלעי בנציון הרב בירושלים הספרדיםהרבנים
 תשובה 'כתב הוא ירושלים". "חמדת ,וס' למש5מ" "כמאות רס'רווחת"
 אעע לדפוס הם5יק לא וכנראה עגונות תקנת בענין אלגזיר ולדיינילרבני

 אהדים באכממפלרים יך כתב קןנמרם אחרהן נשאר א3להתשובה,
 וקרא תרע"ב שהוא צדיקים" "ובית שגון כסלו לחוו,ם ז' ביוםשכרנב
 כמו ממש היא השאלה ענונות". תקנת "קונמריס בשם הקונמרסאת

 טקשר ית9מרו לא ואשה איש כאכם4יקא כאלגזיר כי וולנו,השאלה
 ואחרי הגוים הערכאות 'מאת 9מורין ,גט מקבלים 'אם בלתיהנשואין
 ובזה רערה"ק דין ע5"י גמ לטדר הבעל ממאן הגוים ברינישנחגרשו
 בנציון הרב ויד השאלה על חתומים אלגזיר קהל ראשי האשה.תתעגן
 חתום ירושת"ו בעיה"ק יכב"ץ אל" "בית חסידי קהל שד"ר ס"מאלקלעי

 בקצרה. שלו הצעה. את ואבאר התשובה.על

 בירושלימ הספרדי הרב הצעת21.

 קודם אפילו מותר הגט לכוזיבת שליח שמנוי מחליט הואראמטית
 לארוסתי.... גט כתוב ע"א נב' דף ביבמות דגרסינן ואעפ"יהקדושין,

 אם דוקא היינו גמ אינו בעלמא ולאשה לנרשה שבידו מ5ני גמ זההרי
 הקדושין קודם נע~טה השליחות אם אב'ל הקדושין קודם נכתבהגט
 לכותב הדבר את ומדמה רטי ש5יר הקדושין לאחר נכועב עצמווהגם
 שעה באיתה גרושין בת שאינה אע8"י שטותה בשעת שרפה לאשרעגט

 מהא י"ב דף דנזיר הגמרא ליה ,דקשה אלא קי"מ(. סי' אה"ע)ב"ח
 השרמע שביד דמצי במהלועא אלא יטליח 'אינש כהטוי לא שםדאיתא
 דכוונת ומתרץ שליח, משוי מצי לא השתא ;ביד מצי ידלאבמילתא
 משוי דלא ההא דאוטדנא אלא שליח משוי מצי לא דצשדינא לאי היאהגמ'
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 שתהא בפיווש 5ירש אם אבל השתא עביד מצי 'דלא במילתאשליח
 היא מעליה שליחות השתא עביד מצי דלא במילתא אפילו השליחותחלה
 )בתום' ר"ת דעת אבל כשימתיה, דקיימו ה5וסקים מן כטה דעתומביא
 מצי דלא במילוזא שליח יעץטות אפשר אי דלדינא היא מ"ט( בד"השם
 מפלפל הדעווז לכל לצאוז וכדי לעולם, בא שלא דבר משום השתאעביד

 הבעל על חיוב שיש שבמקום ומסיק לעולם בא שלא דבר בעגיןהמחבר
 להתקדוט היא' עומדת ה,במחתו רקיים ואם האשה 'אל הבטחתולקיים
 ננוי סצי השתא עביד ומצי רהואיל ל'עולם, בא שלא דבר מקרי לאלו

 ולניעשה להלכה 'והעלה זה בענין לפלפל הופיף המחבר שליח.כחטוי
 ועדים הגמ לכתיבוז שליח למנווז לבעל אפשר הקדושין קודםשזשפילו

 לפני והכלה החתן רבאו הקדושין שקודם מציע הוא זה וע5"ילחתימהמ,
 השקלא את קצרתי ואנכי שליחות. מנוי שטר ויפדרו שבעירםבי"ד
 שליח ימנה אם לן אכפת דמה מזה 'מדי לן נפקא דלא כהטום זווטריא
 שבשעת כאלו לרמאין נחוש כלום הקדושין אהר או הקדושיןקודם
 השלוחין המנה לא זה ומ5ני לעגנה איך עליה תחבולות יבקשקדושין
 והרא 'פובל אינו שהשכל דבר הוא הלא ? קד17ה שכבר אח'רלגירושין
 להכנס צריך שא*גו אני אומר לכן ? לזה נחוש ולמה דמעוטאמעוטא

 יקדשגה אלא לדשלב"ל שליחות מנוי ולהתיר אלו בדחוקים עצמנו'את
 לכתיב,ת ושלוחים ועדים מופר ימנה הקדושין ואהקר לחו5ה כגיסהםקודם
 וממירתו. וחתימתוהגט

 קדשה כבר אם החו5ה בשעת ארופין ברכת יברך והאיךוא"ת
 ברכת 'לברך הדין מן ומורנך מילתא לא'ו הא ? הבי"ד בפני לכןקודם
 הרמ"א וכדפסק ברכה בלא, מקודם קדהטה אם החו5ה רטק'תארוסין
 ארוסין ברכת ,מברכין ארוך כחמן אשה קדהט אפילו וז"ל ל'ד" סי'באהעע
 הקדושין שיההן כדי החו,5ה תחת אירטה ומקדהט דחרזר וי"'א החופהתחת
 בטקום וזנאי על קדושין שטדרו והחת"ס הנוב"י גם עכ"ל. 'לברכהסכיכין
 ארופין לברכת חשו ול'א ה,חאה קרדם קדיטין הצריכו מרטר אחשיש

 הצריכו. לא ולקדש לחזר ואפילו החו5ה רטקתשמברכין
 הבי"ר לפני יבאו והכלה שהחתן להצריך המחבר שכתב מהגם
 השטר, את ימדרו והם בפניהם השלוחים את ימנה ושהבעלשבעירם
 לבייד וקדה2ין גטין עניני כל למפור טוב יותר דאפשר שבמקוםארברא
 עצה כהטום ואי שליחורב ומנוי שטרות סדור ובפרט ומוטחהקבוע
 שיהיה לדקדק אבל ברכה, עליר תבא קבוע בי"'ד יהצריך קם"לטובה
 יכול-: באמריקא 5ה אנחט ואין ה'דין מן שלא זה קבוע בי"ד בפנידוקא
 אליהם יפנו העיר בני שכל 'קבוע בי"ד אין דבמדינחגו כהמום בהלעמדד
 מהוגרים הרנהה יש ,הנם ,גדולווז בקהלות אפילו וקדויטין גטיןבעניני
 שהוא מרובין כ"כ הדרך והדצאות וטררווז כלל ביעד שם שאיןוהכפיים

 הדין שמן שכיון לי נראה לכן בי"ד. שם שיש לעהר שיסעו הנסנעמן
 בזה די ישטרות ובין לק'דושין ב'ין כשרים עדים אלא בי"ד צריךאון
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 כשרים.עדים בפני בעצמו השליחות מנוי שמר ואת הקדושין את יסדר המסדרשגהרב

 הכי לאו דאי לבי"ד אנו צריכים סוף מוף ולומר לפקפק רצצצאואם
 אינם השפר ועדי השליחות מנוי שמר ע"י לההגרהט האה~הגשתבא

 ולא בכתב יהיה רעדותם משום להתגרש תוכל לא גרושין בשעתשם
 כתב פעמא ומהאי כתבם מ5* ולא ט9יהם שמעינן כללא ו'אנןבעא9

 קדושין בשפר די לא תנאי על דבקדושין קיא' סי' 'אה"ע בח"אהחתאם
 דאי בי"ד של דין פסק שפר להוסיף 'דצריך אלא הגב"י שטדר כמול.בד
 לבי"ד צריך נמי דדן בנידן וא"כ כתבם, מפי עדות גביית תהיה הכילאו

 יצפרכו לא להתגרש וכשתבא דין 5מק שטר שיכתבו כדי קדושיןבשעת
 נעשה ש'טר על החתומים דעדים לירנא זה כתב2 מ5י עדות לגבייתאז
 וכן י"ד ס"ק כ"ח מי' בח"מ הש"ך שכתב וכמו בבי"ד עדותן שנחקרהכמי
 ב9"ג שכתב ההטב"ם לדברי ו'אפילו שם. הגריא מהגהות ג"כנראה
 דמדרבנן אלא כתבן מ9י הוי בשפר אפילו דמדאוריתא עדותמהל'
 כ"ש לוין מפני דלת תנעל שלא משום ממתות בדיני בשפר עדותמהני
 קיום צריך מלוה דבשפרי והראיה עג~ות, תקנת משום דמהניבגטין
 גם ע"א. ג' דף בכתובות כדאיתא צריך לא קיום אפי' גרושיןובשטרי
 קמ"ל פובה עשוה .אלא הש"ך נגד להלכה פסק לא שהבאעעיהחת"ס
 מ9י ולא דט5יהם בחששא לדחוק שלא כדי 3ב"ע ול'א 5ם"דלכהצב
 קרושין בשעת דיבא בי למרוח צריך שאון ברור לי גראעה לכןכרנבם.
 הכלה את ויקדש העדים ולפני המסדר הרב לפני החתן יעמודאלא

 ושליח בו לחחום ועדים הגפ לכתיבת '0ופר בפניהם ימנהואטה"כ
 העדים את עליו ויחושים המנוי שפר את הממדר ההב יכרעב ואחלהולכה
 ומועיל. די וזה לכלה, הזה 'השפר את ויתן אצלושעוטדים

 היא והיא רבים ודקדוקים רב קושי יש והעדים הסהפר במנויאבל
 בי"ד הרי בו. דנים אנחנו אשר הענין תמצית ועצם העיקריתהשאלה
 קדושין, בשעת מטיים אינם ומדרם גפין בכתיבת שרגילים 'ועדיםוסופר
 יאטר מי הקדושין בשעת ועדים וסופר בי"ד לקבוע אפשר היהואפילו
 להתגרש שתבא בשעה הסופר ואותו העדים 14תם למצא חוכלשהאשה
 הספרדי החכם הציע לכן וכו'. רחוק למקום ילכו 'או ימוחושטא

 והוכיח ידו בכתב והעדים הסופ'ר מנוי אוז הבעל שיכתהבבקונפרסו
 נגד והאחרונים הראשונים ה5וסקים רוב ע8"י בפקח בכ"י כתבלהתיר
 כתוב לסרפר בכ"י כתב דאפילו 5"ב גפין בחוספתא מפורשתברייתא
 4מול לה ונתנו לו( )ונתנו וחתטוהו שכתבוהו אע9"י חתצטולעדים
 וזהו חתומו. ולעדים כתוב לסופר הוא שיאמר קולו 'את שישמעועד

 וז"ל. הספרדי הרב שהביא ההוכחותתמצית

 לפרוש בזה צריך שאיני וראיתי בספרים ב*נותי לעצמי"וכשאשני
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 אפשר שאי דבמקום ברורות בראיות ולהא'ריך ולהוכיח לעצמידרך
 ענון מקום והוא ממש קולו את שישמעו בענין 9ה אל פה לצ'ותלפקח
 שגם ואפשר בנשתתק או בפקח כ"י המכשירין נת על לממוך לנויש

 אשלי שכבשוה היא כבושה דרך כבר כי עגון.... 'במקום יודוהאוסרימ
 בקודש ראשון ה'טה והם ישראל, גאוני בתראי רבנן מ'טכי תלתרברבי
 הגאון הוא השני ע"י ואשר פשום גמ בס' ז"ל חביב בן מעוה ורבנאמרנא

 הגאון אחרון ועד יעקב שבות בס' ז"ל רישר י;קב רבנוהמפורסם
 על א'טר ז"ל... טברימק פאדווא מהרי"ם קצו"ת בכל המפורמםהאמתי
 ואי ענון דבמקום העלו למעך2ה הלכה 'וזו ולבנו ובררי ישבו זוטדוכה
 ולשמוע בם ל'דב'ר פהה א'ל פה ולעדים לסופר הבעל מן צווי יהשיגאפשר
 כתב עפ"י הבעל בצווי המכשירין הפוס' גדולי על לסמוך לנו ישקולו
 עגון, במקום יודו האוסרים הפסוקים ושגם לכתחלה עובדא ולמעבדידך

 ויצא בלבד, הדין למצוי שנוגע במה טהם אחד כל דב"ק פה נאואצ*נה
 : וז"ל כו' ס"ק קכ' סי' ז"ל פשוט גט ה"ההראשון

 מהני יד דכתב כהרטב"ם ס"ל ז"ל דהרי"ף יראה הלכה לעניןומנה
 כן להוכיח דיש :ם ומה כג' סי' הרד"ך כתב וכן 'הרנימפתאמדהשטימ

 סדסהני לה דיליף ומשמע אשה עדות לגבי יך כתכ דמכשירממאי
 והרמב"ם דהרי"ף נמצא וא"כ טהרח"ש בשמ ימעלה וכם"שהרכנה
 רכתב דידן דגמרא כפשמא י'דו בכתב טכשרי והחוס' ורש"יוהעימור

 והר"ן והמור והרשב"א והרא"ש ר"ת איכא, וכננדם מה'רכנה, עדיףיד
 התוספתא לדברי חושש,ין דהם 'והגמ"י ומט"ק וסם"ג וב"הוהטרדכי

 התומפתא לדברי לחוש יש לכתחילה כי ובודאי מג'. מי' הר"ן בת"טוב'וע"י
 המקילין אדברי ולסמוך להקל דיש הלכה ל;נין יראה עגון במקוםאך
 חשו לא הפוסקים דגדולי ותו משמע הכי דידן 'דגמרא פשמא כיחדא

 התו'ספתא לדברי דחייש מאן דאפילו ולוטר לצדד יש כי ותולתהספתא
 ר' כתב וכן דהרא"ש שני מתירוץ שנראה כמו ענון במקום שלאהיינו
 והשיב אחד... כהטובוד על הלכה לענין מהרד"ך הרב וכ"כ ז"לררוהם
 אלא ועדים סופר בפני הב'על של ידו כתב נכתב 'דלא, ואפילובארוכה
 כי עגון ובמקום ז"ל הפוסקים גדולי לדעת ידו כתב מהני בפניהםשלא
 עם להתיעין צריך מקךטה לענין 'אלא דכע~ר ז"ל הפוסקים כל מודוהאי

 הר' הקיל לא דע"כ לי יהאה ט"מ )מהרד"ך( ;כ"ל אלו, בדבריםחכמים
 שכתב אפי' ולעדים לסופר ידו בכתב כתב כשהמגרש 'אלאמהרד"ך
 כאלו הוא הרי ידו כתב מכירים והעדים דהסופר כיון בפניהםשלא
 מכהש מפיו שמעו פאלו והוי דהרכנה דומיא מהני יד וכתב כותבראוהו
 ולעדים לכתוב סופר לפ' מינה שהבעל ולעדים לם'ופר כתבו אםאבל
 ראיתי 'אך וכו'. למחלוקת ובאנו אמרו כאומר הוי זה 3דון שיהתמוש"פ

 בעדים גם ענון בטקום דמיקל קנה' וסי' עג' מי' ח"ב המבי"מבתשוב'
 התשובה במוף ומסיק וכו' אותם מינה שהבעל ולעדים לסופרשכתבו
 על לסטוך נ"ל מצוי אינו והבעל הגמ מעשה נעךטה ל'א עדין 'אםדגם
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 שיש כיון ולתת ולחתום לכתוב טקילין שהם לטעלה שכתבתיהפומקים
 מהני יד דכתיבת פלהגתא דגבי יראה ולענ"ד )המבי"ט(. עכ"ל ענון,כאן
 מאן דאפילו דיהאה כיון המקילין על עגון במקום לטטוך יש מהני לאאי

 עוד דנוסף דהמבי"מ בנדון אך מדרב'נן אלא אינו "דו כתיבתד5טל
 מילתא וכו' למחלוקת ובאנו וכד' לסופר אמרו דהוי אחריתאריעותא
 אך תנש,א 'לא נתגרשה ואפי' הטקילין על לסמוך דאין היאד5שיטא

 בס"ק גם )עיין לעניננו השייך )הג"פ( עכ"ל וכו', תצא לא נשאתאם
 הגה"מ(. אהרן יד עוד ועיין שם לא' כח',כו',

 לכתוב עגון במקום להתיר ז"ל דדעתו שמעינין דרב 'טילי ה'נימכל
 ז"ל והמבי"מ מהרד"ך הם דיליה וסמוכין דפקח ידו כתיבת עפ"יהגט
 לנו הומיף גם ל' אות ה'גהב"י שם בכה"נ החביב הרב בשוטם כתבוכן
 על וציין וחזר בע~ימועייהו דאזיל ז"ל )אלקלעי( שמואל המש'פמימ"ש

 יע"ש. לב'( אות )שם קיבה בחד תלתאכוליהון
 השייך בקיצור וז"ל קיד'( סי' )ה"א ז"ל יעקב השבות שכתב מהוזה
 אף - תשובה שם(, בש'אלה )יעיין וכו' מהרה"ג שאולהלעניננו:
 וכו' לאשתו גמ לתן כתבו עפ"י לממוך דא,ין פסקו וכו' הפוסקיםדגדולי
 להרד"ך בתשו' וכמ"ש להתיר דיש אפשר האי כי ענון במקוםמ"מ

 דודאי י"ל ועוד ונו', ;מו הטס'כים ז"ל שמואל בית בס' ג"כוהובא
 א' כתירוץ להחטיר לחוש יש הרכנה ע"י דאפשר כיוןבנשתתק
 עדיפא שהיא בראשו להרכין דיכול כיון אכתיבה נס'מוך ולאשבהרא"ש

 כונת שזה ונר'אה ראשון, כתירוין להחמיר יש שני לתירוץ אףקיצת
 אם כזה בנדון כן שאין מה בנשתתק, להחמיר א' כתירוץ שפסקהמור
 אכתיבתו לסמוך ויש משאפשר אפשר אי דנין אין אחר בענין אפשראי
 עכ"ל קנה', סי' ח"ב המבי"מ בתשובה 5סק וכן הטור, לדעתאף

 יע"ש. י'( ס"ק קכ' סי' )שם ז"ל בהבאה"מומצויין
 ז"ל בהב"ש ג"ב והובא ז"ל מהרד"ך דברי על הנז"ל הרכ מ"שוהנה
 מדיליה דבר שלא ח'( ס"ק )שם הב"ש בס' הרואה אחד ע"כ, עמוו'ממכים
 מידי, לא, ותו הנז"ל הרד"ך בשם משה הדרכי מ"ש שהעתיק אלאכלום

 היא היא דהב"ש דשתיקתו לוטר בזה הרב שכוונת לומרומוכרח
 אף כהידאה הוי המעתיק הפוסק דשתיקת ז"ל דלדערע וכיוןהסכמתו,

 הסכמתם היינו הנ"ל ז"ל והבאה"מ הכה"'ג בשתיקת ניטא נמיאנן
 בסכינא דפמקי ה'נז"ל והשבו"י הג"פ ה'סכמת עם לצרפה לןואהניא
 הנז"ל. והמבי"ט כהרד"יך ענון במקום לדוןחריפא

 בקיצור וז"ל 'מבריסק( )מהרי"ם בזמן האחרון הגאון 5'0קוהילך
 השאלה )עיין וכו' גלמודה ענונה היושבת מפה האשה בדבר :קיצת
 בזה המחמירין הפוסקים שימת מאתנו נשם לא הנה המפר(....בם3ים
 צידד בתשו' ז"ל הרד"ך אמנם מאד חמור הענין ולכאורה וכו" קכ'סי' באה"ע הב"י מרן בז'ה האריך כאשר ועדים לסופר ידו בכתבשיכתב
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 נתפשפו אשר ז"ל פשוט גט בעל הגדול האחרון רק וכו' במקוםלהקל

 פובא, בתריה ג'רירין האחרונים ונדולי ישראל תפוצות בכלהוראו,תיו
 שלא ודוחק עגון שבמקום למעשה הלכה והמכמרע בהצלה פתחהוא
 הרבה והביא המקילין דעת על לממוך יש ימיה כל תקנה ח"ו להההיה
 ויבו'אר בזה שמקילין יוסף ביתה הובאו לא אשד ז"ל הראשוניםמכת
 ג"כ יש בזה המחמירים מרבה הב"י כי עם הענין לנוף ונבא וכו',אי"ה
 ז"ל. הב"י טין מנה דלא מה בזה מקיליןהרבה

 משמע ז"ל הרי"ף דעת וגם להקל בזה נודע ז'ע הרמב"ם דעתהנה
 כתבו וכן המחמירין טמכו שעליה מהלכותיו התוספתא טדהשמיטכן

 וגם להקל העימור דעת תם הרי"ף, דעת כן דמשמע פשוט והגטהרד"ך
 וכן הכוקילין לדעת נוטה לעיל וכם"ש דבריהם פשטות כפי חתום'דעת
 הרמב"ן דעת מצאתי 'וכן נ"י הם"ל שהביא: וכטו הריטב"אדעת

 הביא הב"י שמרן אף הר"ן דעת וגם וכו' ידו בכתיבת להקלבחידושיו
 על בחידושיו אבל כן כרנב הרי"ף שבהלכות אמת המחמירין, ביןועתו
 בעלמשו לחחמרא ג"כ בהלכוושיו שדעתו 'נראה שמזה להקל כתבגיטין
 וגם שבחידושיו, לגמרי דבריו ימתר דאל"כ בהחלט, הדין מצדולא
 דבנשתתק לחלק שכתב השני 5י' לפי כי להחמיר ברירא "א הרא"שדעת
 אחו בענין אפשר דאי היסא בפקח יד כתב דמהני 'די"ל הדין ההאהקילו
 בתשוב' כתב וכן בנשתתק, שהקילו כמו עגונות תקנת משוםדהקילו
 על לסמוך להקל דדעתו המבי"ט דעת שם הביא גם ז"ל יעקב שבותהר'

 ענון. במקום להקל וממיכה יסוד לנויש, אלו מכל בזה, להקל דעתו נדאה רם' טי' ז"ל הריב"ש דעת גםהכוקילין,
 מעץ דק"ק להר' כתבנו כאשר והיינו טפי תקנה יש זה בעגונאאך
 נזלבד כי גדולה תקנה לנו יש ובזה עבורו, ולחרנום לכועוב 5ו"5ועדיו פלוני הסופר את שממנה 8ה בעל יאטר ידו בכתיבת שיכרעבשטרם
 פ' בסוף וכו' והר"ן ההא,"ה דעת על 'לסמוך יסוו לנו יש המקיליןדעת

 כטו 14מרו אומר זה ואין דמועיל בפנ"ו שלא' שליח דממנה היכא'האומר
 רק 11מרו שלא כתב שהב"י אף במברתם. והו"ן הרא"ה שםשהאריך
 הנדולים כל כטעט א'שר האחרונים גדול מצאנו הנה למעך2ה ולאלהלכה
 של בים כרנב והו'א טהרש"ל רבינו הוא למקך2ה בהלכה עליוסוטכין
 הלכה והר"ן הרא"ה אשיטת למסוך שיש בפשיטות בגיטיןשלמה

 יש עגזן דבמקום שם הרש"ל דעת 'גופא 11מרו אומר בענין גםלטעשה,
 11מרו כאומר הוי לא דוה שכתבו והר"ן הרא"ה שימת שכן מכללהקל
 עדיין היה לא השו"ע את הסובבים והאח'רונים להקל זה על לסמוךשיש

 הרבה. זה בענין החמירו כן על ז"ל הרש"ל הננוז אורבימיהם

 נדול :דעת ג"כ 'מצאנו ז"ל הרש"ל הגדול האחרון דעת לבדאמנם
 כן 1עמר ברמזים הפור שהרי אמרו אומר בענין בזה להקלהראשונים

 הרב כתכ וכן יור אטרו דאומר פוסקיס קיש ירוחס ר' וס"כ הר"יבשם
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 מ'דברי נראה וכן וכו' שד' מי' הריב"ש כתב וכן זכיה טה' בפ"דהמגיד
 דכשר אמרו באומר שמכריע התום' בעלי דעת שמצא שכתבהרמב"ן

 הרמב"ן בשם הרשב".ן בן הר"ש וכ"כ עליו לטמו'ך שראוי דעת וזהוכו'
 בית בעל והגאון ז"ל, הרא"ה רבו דעת שכן וכתב הריטב"א דעיע וכןז"ל

 שיש וכתב המקילין דעת להביא בזה האריך קו'( מי' )באה"עאפרים
 בנדון מכ"ש עגון, במקום בזה ךהקל כתב מג"ש הנאון תשובות ידותחת
 הוי לא והר"ן הרא"ה לדעת כי בפניו שלא השליחות דממנה כיוןדידן
 כיון ךהק'ל לבו מלאי לא שמ"ם אפרים בית ומיים 'אמרך, כאומוזה

 שיש בנדון אמנם ונו', בזה לההמיר האהרונים וגדולי השו"עשדעת
 יהיה פלוני דאיש בכ"י שמצוה היכא המקילין ד;ת דהיינו להקל צדעוד
 בזה מקילין דהרבה חתימה עדי יהיו ופו"פ הנם לכתוב שלומופר

 זולת כי עגון כמקום להקל מעשה לעשות לסמוך נוכל שניהםבצירוף
 לידי בא דין גמר חיתום טרם והנה וכו'. לעילם תקנה לה יהיה לאזה
 במקום אפילו להקך ושל'א זה ב;נין הרבה והשש אה"ע על ז"ל פר"חמפר
 בזה להקל הוראותיו נתקבלו אשר 9שוט נמ דד;ת כיון נלע"ד מ"מעגון

 להקל דבריו ראו ל'א עדיין האחרונים אוטר הנז"ל היש"ש דעתובפרמ
 בזה המקילין על למטוך נלע"ד להקל, בזה צידד אפרים בית ה"רוגם

 מבריפק(. )הרי"ם עכ"ל למעשה....הלכה
 כל תהזינה הקורא ועין כה', אית הגה"מ שם ז"ל אהרן ידעיין
 ועיקון בזה לנו ה~טציא ו;וד הנ"ל.... הגאון של אמת דברי יושרהכתוב
 וחתיטתו לכתיבר4- ולעדים לסופר הצוי ב"כ בפיי הב';ל שהאמראחר

 מקום הוא רק ש'לא' לכל וידו; גלוי עכ"פ דדן בנדון לאשה.....ונתינתו
 ברזל כבלי היא אמנם וכו' וארבע ושלש ושתים אחת אשה שלעגון

 יום בכל ימעשים מם2ר אין נשים וכמה כמה לרגלי 9רושהומצודה
 הגדול ההורבן עךיך נופף הענון כב'לי דטלבד אלא עוד ולא ורגיל,הוה

 כריתות גט בלתי ;לייהו 'דרביע באיסורן לגברים ונישאותשהולכות
 בעת לבעליהן בו שנתקשרו הקשר נתוק על רשות מומכות ונשיםכד"ת

 ואין בישראל )רח"ל( ממזרים ימרבים הרשות ונמום חק עפ"יהנישואין
 כידוע. בידם ולטחות בידם ךעצור שייכל ומורה דיין שוםביד

 בישראל כן תעך2ה לא לומר פיו שיפתח הוא ואיזה זה הוא מיוא"כ
 במקום אפי' בזה ךהחמיר שכתבו האחרונים מן נמצא כי 'אמנםוהאף
 נבון הר"י אחרון ועד המל"ם מטעו"כ לדקדק יש וכן הפר"ח וכגוןענון
 יחמירו לא. עגון במקום לההמיר ז"ל דעתם אם מקושר, גמ בם'ז"ל

 בדבר עצמו לתקוע בישראל הוהאה מורה לשום וחלילה ממזרותבמקום
 ו'א'דרבא כזאת, גדולה וחורבא קו'לא לידי דאתי חומרא ולנהוג זוהלכה
 להם ינשאו שלא דגברי קרקפתא כל על רלהטיל להח,מיר ישאיפכא
 נמצא כי 'גם ומה הלזו, תשובתנו בפתיחת הנ"ל התקון ע"5 כ"אנשים
 אמצעים מבלתי ולעדים למופר בפיו הבעל שיצוה והוא טוב דברבו

 הנ"ל.... מהרי"מ הגאון וכם"ש אמרו להםלומר
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 מדברי שהב"א מה כל עם י,חד המפהדי הרב דברי העתקתי כאןעד
 הלכה בהוהאה לו למיוע מבר"סק ומהרי"ם השבו"י 'ודברי 9שוטהגם

 לכרעב לסרפר שמצוה הבעל יד כרנב ע"י לעלמא' 'אשה להתירלמעשה
 שהמצי'א ההמצאה גם גררא אגב ומצרף בו לחתום ולעדים לאשרענם

 15"5 ועדים פלדני סופר ממנה אני בע"5 הבעל שיאמר הנ"למהרי"ם
 להוציא חזק יסוד אלקלעי הרב לנו המציא ובזה וחתימושי. הגטלכוזיבון
 השטר הבעל יכושיב הקדויטין שבשעת באופן העגון ממסגר ישראלנשי

 על שמו את הבעל ויחתום כשרים עדים שני בפני בפיו ויקראנודלהלן
 להלן. שיבא כמו בשמר עדותן את ג"כ העדים יכתבו ואח"כהשטר

 : הנייל המחבר הרב שסדר השמר נוסחוזה

 שנת 9לוני בירח לשבת ונךבנך
 לבריאת מאות...... ושש אלפיםחמשת
 במתא באן מונין שאנו למניןעולם

 העומד 9ב"8 אני יתבא דעל....9לונית
 מצוה הנזכרת 5לונית מתא 8ההיום
 ו9ב"5 81ב"8 81ב"9 9ב"8 אתםלכם
 כדי כנזבד ארבעה שהצרכתי)מה

 המופר מלבד מיוח'ד השליחשיהיה
 האחדונים מחלוקת מידי ולצאתוהעדים
 כא'( מ"ק קב' מי' בפת"ש עייןז"ל,

 בלב לבם ואומד פלוני נמקוםהעומדים
 אנימנא בדלא הגמור ובדצונישלם

 שיש הניישואין קשר שיותרשמיום
 5לוני בת 9לונית אשתי וביןביני

 מופר 5ב"9 אתה ואילךבעדכאות
 אשתי גירושי לשם נריתות גטתבתוב
 אשתי ולשם 9ב"9 אני לשמי5ב"8

 ולשם גמורים גירושין ולשםהנזכרת
 אחך שיהיה עד מאה עד מאחדכריתות
 לדעת בחתימה נין בכתיבה ביןכשר
 ואתם פקפוק, שום בלי הממדרהרב
 נגס ותחתמו עדים תהיו 51ב"8פב"8

 5ב"8 אני לשמי הנזכר המופרשיכתונ
 גידהשי: ולשם 5ב"9 אשתיולשם
 לכם נותן ואני כריתות ולשםניכירים
 גיטין מאה עד אחד מנט לחתוםרשות
 הממדר הרב לדעת נשר אחד שיהיהער

 יפוי זכיה )לשון תונה פב"8ואתה
 בו לחזוד הבעל יכול שלא הואכח

 לאשתי באורך( תשוב' במוףב3!"ש
 הנזבר 5ב"8 הסופר שיבתוב כגט8בא5
 או שתמצאנה מקום ננל בידהותתנו
 לידה הגט נתינתך ובשעת שלוחהביד

 ופיך נידי ידך תהא שלוחה לידאו
 בעשיתי ועשיתך בדבורי ודנורךנפי

 רשות לך אני ונותן כנתינתיונתינתך
 אחר ושליח בחריקך שליחלעשות
 בלא ואפילו שלוחים מאה עדשליח
 שלוחה ל.ר או לידה גם שיגיע עדאונם
 או לידה הנזכד הגס שיגיעותינף
 שלוחי 5ב"5 אתה מידך שלוחהליד
 שלוחך שליח מיד או שלוחך מידאו

 ומתרת ממני מגורשת תהאכאמוד
 או מכם אחד נעדר ואם אדם,לבל

 ועדים מופר ממנה אני הנה ח"ונולבם
 כאמור לה ולתתו בו ולחתוםהנזברת לאשתי בריתות גס לבתובושליח
 או חתימתי שיכידו מישראל ארבעלבל

 חתימתי את המקיימים העריםחתימת
 נשם פשוט הגט )כמ"שנתחז"ל
 תשובתנו במוף הובא ז"למהרד"ך
 אתם ל'פניכם מבטל והריני יע"ש(הלזו,
 כל לפני העומדים ופב"9 פב"9עדים
 דנפקא ומורעי דמודעי ומודעימודעי
 הגט על שממרתי דמודעי מודעימגו

 ובל נתינתו שליחות מנוי ועלהנזכר
 כשיתקיימו שהם שממרתידברים
 בטלים הם הרי נתינתושליחות מנוי או הנזבד הגט לנטלגומרים

 הגס על רבר שום מסרתי שלאבפניבם עצמי על מעיד אני ובןומבומלים
 נתינתו שליחות מנוי על ולאהנזכד
 או עד כל פומל והריני מחמתושיפמל
 שאמדתי או שמטרתי שיעידועדים
 שיבטל או הנזנד הגט שיבטל דנרשום
 נחו שיודע או נתינתו שליחותמנוי
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 בחרם עלי מקבל אני נםמחמתו
 ב"ה המקום דעת על התורהובשבועת

 ואמה אביה דעת ועל אשתי רעתועל
 בני קרוביה וכל בחיים( עודם)אם

 5ב"9 העיר חכם דעת ועלמש9חתה
 הרבים דעת ועל 81ב"5 9ב"9והעדים
 שלא הקידושין במעמד 9ההעומדים
 ולא הנט כתיבת מנוי את לאאבטל
 מנוי את ולא חתימתו מנויאת

 עצמו הנט את ולא נתינתושליחת
 ושלא עולם ועד מעתה זמןבשום

 כלל הנזכר הנט על לעז שוםלהוציא
 ומעכשיו מעתה עלי פוסל והריניועיקר
 הנט שבטלתי שיעידו עדים או עדכל

 שאמדתי שיעידו או נתינתושליחות מינוי שבטלתי שיעידו אוהנזכר
 שיבטל או הנזכר הנט שיבמל דברשום
 כחו שיורע או נתינתו שליחותמנוי

 לכתיבת שמניתי המנוי אבלמחמתו,
 נתינתו ושליחות ולחתומתו הנזכרהנט
 ובריר שדיר יהיה כאמור עצמווה'נט
 כנז"ל(. 5בא5 שמו )ויחתוםוקיים

 : העדים קיום שמר נומחזה

 'טנת 5' בירח לשבת וכךבכך
 לבריאת מאות....... ושיט אלפיםחמשת
 5' במתא כאן מונין שאנו למניןעולם
 צוה ח"מ עדים בפנינו יתבאדעל....
 בסתא השתא דקאים פב"5 הבעלבפיו
 ול5ב"9 ול5ב"8 ל5ב"8 הנזכדת9'

 בפניהם שלא פלוני שבמקוםול9ב"8
 שליחות ועל וחתימתו הנט כתיבתעל

 פב"5 לאשתו בשכה אחד כלנתינתו
 ע"י ביניהם שיש הקשר ,שיותרמיום

 המודעות כל ובמל ואילךהערכאות
 וכו' העדים ובפסול ודעתיד דעברוכו'

 הקרהאה הבעל שיטמורואחר

 ע"ד התורה ושבועות בחרם עליווקבל
 את לא לבטל שלא וכו' ב"ההמקום
 שליחות מנוי את ולא הנזכרהגט

 כאשר וכו' עדים ובפמול וכו'נתינתו
 מראש היטב באד הכל ומפורשמבואר
 הנזכר 5ב"9 הבעל יד בכתב סוףועד

 ולפב"8 ול9ב"9 ול5בע9 ל9ב"פשכתב
 לפנינו בו שמו וחתם וכתבוהנזכרים

 שמינו. חתמנו וצדק אמת דברועל
 פלוננ בן 5לוני 9לוני. בן9לוני

 בכל נכתבים הנזכרים נומחים)שני
 לשון(. ובכלכתב
 כנ"ל והעדים הבעל ויחתמוכנ"ל

 לה להיות הכתובה עם מקרוביה אחד ביד או האשה ביד אוחויתנו
 כנ"ל. לו שתצמרך לעתלמשמרת

 המפרדי. הרב דברי על הערותג.
 הצעתו עיקר אחדורנ הערות להעיר לי יש הספרדי הרב הצעתעל
 שליחות במנוי עגון נמקום מהני הבש יד דכתב הא האחד יחד,הדעות שתי היינו מהם, לזוז אפשר 41אי ה9וסקים בדברי טמוכים להיש

 בפניו שלא שליח דמנוי הא והשני ולנתינתו, לחתימתו הגםלכתיבעע
 מ.אן לית יחו הדעות שתי וכצ~מצרפים ומהני, 'אמדו כאומר דיילא

 יכדעב שהבעל שהצריך ומה כזה. עגון במקום המחמהרין לדעתדחשש
 כונבו אפילו אלא מפהפ ידו כתב דוקא לאו ידו בכתב המנוי שפראת

 הא תאמר ולא מהגי, גמי השמר על שמו את חתם והבעלהסופר
 נשתתק לגבי מועיל דהרכנה טהא ה"א מהגי דכ"י הוכחתנועיקר הרי ליתא דזה השפר כל את שיכתוב ממש כ"י דוקא הוי בכאידכתב
 מאליו מובן ולפיכך בנשתתק הרכנה במקום דבפקח כתיבתו הויוא"כ



 עגונוה הקנה למעןהצעה"1
 מעט כתב או הרבה כתב לן דמה הרכנ'ה כמו הוי ידו חתהמתשאפילו
 כתב עליו הוציא דתנינן מלוה שמרי לגבי וערד היא, ידו כתב מוףמוף
 דאפילו מוכח ע"א( קעה' ב"ב חורין) בני מנכסים גובה לו חייב שההאידו

 קסז' )שם אביי דא,מר מהא ממש ככ"י ה'וי השטר בסוף שמוחתימת
 בסוף לחוי לא דינא בבי ידו חתימת למהוי דבע1 מאן הא.ע"א(

 עליו הוציא ותנן זוזי בי דמסיק וכתיב אחר לה מי2כח דילטאמגילתא
 ידו דחתהטת הרי חורין, בני מנכסים גובה לו חייב שהרא ידוכתב
 מנוי לשמר נלמוד מלוה ומשמרי טמש ידו ככתב הוי מגילתאבסוף

 הוי השמר בסוף שמו את חותם הבעל שאם ברור נראה מזהופליחורב
 ממש.ככ"י

 שמר בנוסח שכתב המהבר הרב על להקשות אפשר לכא'ורהאבל
 אחר ושליח בחריקך אהר שליח לע,2ות רשות לך אבי ונותן בזה"לשלו
 טמעם הבעל מכח בא, הראשון השזיח תינח שלוהים. מאה עדשליח
 9ירש לא השני השליח אבל הבעל כ"י מטעם א'ו בפניו שלא הבעלמנזי
 מסר לא הבעל והרי הראשון מכח בא אלא במנויו שמו אתהבעל
 אלו לדעת 'וכמו שני שליח משוי מצי ואיך מילי יאלא ראשוןלשליח

 ה"נ מילי משום שני שליח ל:גשווע יכול אינו לקבלה דשליחהסוברים
 חדא ליועא זה הבעל. מאת בידו מסור הגמ שאין כל להולכהבשליח
 דלגבי כה2ום שני שליח כה2ו1 לקבלה שליח דאפילו הפוסקים רובדדעת
 ,שליח לגבי וכ"ש לשליח מיממרן לא מילי 'אמרינן לא 'לקבלהשליח

 דלגבי משום לקבלה לשליח דומה אינו להולכה 'דה2ליח ועודלהולכה
 שני לשליח מילי רק ומומר מילי מקבל הראשון השליה לקבלהשליח
 ומוסר דידן( בנדון )היינו מילי מקבל השליח להולכה שליח לגביאבל

 א'לא אבזרן לא מימסרן לא דמילי כלל'א והאי עצמו, הגמ את שנילשליח
 ומוסר רברים כשמקבל לא אבל 'דברים הכווסר דברים מקבלכשהשליח

 'אמר בד"ה ע"א כמ' דף לגימין בחידושיו הרשב"א כתב ובפירושחפץ.
 משום לה רמפרש דרבא דאליבא ודאי נראה ומיהו וז"ל כדברינוממש
 לאו דהשתא דוקא לאו דיתנו לצ~ליח מי'טסרן לא ומילי נינהודמילי
 והילכך לשליח מימסרן דלא קתני דינא אלא' בה ננעו בעל של קפדתומשום
 דשלשה כיון ותנו כתבו להו דאמר אע"ג נינהו מילי דל'או הגמנתינת
 עכ"ל ירצה, אם ליתנו שליח ויעשו 'הם ויכתבו 3י"ד עי2אןנינהו

 לא דהבעלים ,אע"ג 'טילי הוי לא דברים רלא גט .דכשמוסר הריהרשב"'א,
 מדקדק הייתי ולא הסברא ע5"י פשוט הוא זה ודבר מילי. אליאמסרו

 הצעת בדבר אחדים רבנים ;ם בזה ומתן דבמשא משום אלאלכותבו
 שהשליח מה מילי הוי לא אם לחקור זה על עמדו להלן שאבאר כמועצמי

 אלא גט לו טסרו לא בעצמם שהבעלים בעת שני שליח עושההראשון
 מילי. הוי דלא דעתי לפי ברור וזהמילי,

 בוכח בא שני שליח דלעולם כללא אומד הייתי דטילתאולרוח'א
 לו ומוסר אותו טמנה הראשון שהשליח אלא דאשון שליח טכח ולאהבעל
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 ממנה אני ראשון ,לשליח הבעל אמר כאלו וה,וי מהבעל הבאהכח
 חלה אז הוא מי שמבורר ובשעה תברר שאתה מי כל ,את שנילשליח

 דרב מהא שמעינן זו וכללא השני השליח על הבעל מן ישרהוצליחות
 כולהו 'איתניהו לבעל איתא קאתו בעל מכה כולהו ע"ב כמ' בגימיןאשי
 יכול הראשון השליח אם בענין מב' מ"ק קמא' מי' אה"ע בפת"ש )עייןו'כו'
 השליח דלעולם הגמ' כוונת לפרש אפשר אמנם השני(. השליחלבמל
 כח ראשון לשליח נתן שהבעל היינ'ו הראשון, השליח מכח באהשני
 השליחות בטלה הבעל מת אם ואע5"כ מעצמו שני שלי.ח לעךטותורשות
 אחרי הראשון השליח מת אם ואבל נפמק כבר ה'גירושין שכחמהצום
 תידק לא מהא אי 'אבל בכחו. עומד השני השליח לשני הכח אתשמסר
 שאינו לנרושין ניתן שלא דשליח סוניא מהאי למידק אפשר כללאהאי
 הכח לו נמסר שלא משום שני שליחמהצוי

 למסר לו אפשר ואי לגרע~
 שליח למנווז הבעל לו אמר בפירוש אם אע5"כ שני, לשליח גירושיןכח
 וכההיא וכי( בד"ה ע"'א כד' נימין בתומפות )עיין שליח משוי מצישני

 התם מטית וכי התם דממית עד 'להולכה שליח הוי לאשתודהאעמר
 לעךצות האשה כח נפרש ואיך מניה, גימך את וקבלי לה'ולכה שליחשוי
 רעען ואיך גירושין כח בה אין הלא הבעל בצוי אפילו להולכהשליח
 מכח בא 'דהשליח סברא להאי אתינן עכ"ח אלא לשליח, הגירושיןכח

 הוי אשרע אל הבעל אמר כאלו והוי הראשון השליח 'מכח ולאהב;ל
 כל את שליח משוה אני התם ומדממית התם, דממית עד להולכהשליח
 שתברר.מי

 דבדאוריתא קימ"ל ואנן דברירה לסברא אנו צריכין א"כוא"ת
 בתשובותיו אפרים בית בעל הרב שכתב מה חזי פוק ברירה.אין

 שייך דלא שסובר הרמב"ן ,דדעת לומר ואפשר וז"ל קו' סי'באה"ע
 משא"כ למפרע הדבר הוברר לומר צריכיז שאנו היכא אעאברירה
 היה תנאי אלא למפרע הדבר הוברר עומר צריכין 'אנו שאיןהיכא

 על עמד וכבר כלל, לברירה דומה זה א!ין כך יהיה הדברדכשיתברר
 אריה שאגת ובשו"ת כג' סי' ח"מ 'ובחלק ס"י ח"א במהרי"ט זוסברא
 במתנה לו יהא לידו לולבי שיבא כל לומר אותו דמלמדין אההי'אס"י
 מכאן אלא 'למפרע בו שיזכה 'רצונו שאין כיון בריהה בזה שייךדלא

 באשה צא' סי' נ"ב בשו"ת ג"כ כתבה זו וסברא מבורר, הוא ואזולהבא
 וכתב גיטי לקבל בחריקאי שליח שיהיה 5לוני שיבחר מי כלשאמרה
 להיות השליח צריך אין השליחות מנוי אבל וכו' לשמה צריךהכתיבה שהרי למפרע הדבר הוברר לומר צריכים שאנו הגט כתיבת לעניןדדוקא
 בעל הגאון על וצ"ע הוברר.... כבר האו הנט' קבלת 'בשעת אל'אשליח
 קמא'( סי' אה"ע בב"י )מובא הרשב"א מתשובת דבר הזכיר שלאנ"ב

 כל אמרה, שאם 'איפשר אבל הרשב"א )ז"ל ברירה שייך בזה גםשכתב
 אין בזה ש'נאמר לקבלה שלוחי 'יהא לו לתנו הבעל שירצה מכםמי

 בשו"ת מצאתי אולם ברירה(. 'ךאין בו אגרש שארצה לאיזה כעניןברירה
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 שהמלך בענין דדן לנדון ממש הדוטה דבר שכתב רכח' מי'הריכ"ש

 והנאמגים 'אנשים שלש'ים ברירת יעשו והבי"ד שהנאמנים חותמונתן
 שאם וארברא וז"ל ו'כתב הברירה שיעשו מהם בשנים בהרווהבי"ד
 הם מי ידעו לא שעדיין אע8"י עליה ה'סבימו ואח"כ הברירה עשוהשנים
 הגאמנים אמרו אם עדיין נבררו לא אם נטי והן וכו' קיימתהברירה
 שיבחרו לאחר השנים שיבררו ,כרירה באותה טס'כימים שהםוהבי"ד
 הנאמנים הסכמת שאין כיון ברירה יש למעם צריכים היינו לא אזאזתה
 דצגועין מההיא מרובה פ' התוס' כם"ש אח"כ 'אזא למפרע חלהוהבי"ד
 אמרו ל'א וגם עדיין נתבררו ל'א עליהם עוהסכימו שבשעה כיון אבלוכו'...
 יש נאמר אא"כ השנים.... שיעךטוה לאחר המכמתם שתחולבפירוש
 שבררום הם שאלו למפרע הדבר הוברר השנים יכשבררוםברירה

 הגה )ריב"ש( עכ"ל ברירה, אין דבכה"3 קי"ל ואנן והבי"דהנאמנים
 ב~סכימים שהם בפירוש שיאמרו וכתב דדייק הריב"ש בלשוזמבואר
 הרשב"א דברי שפיר אתי ובהכי שיעךטוה, לאחר אלו שיעשובברירה

 ולא שלוחי יהא ליתנו הבעל שיתרצה מי כל בסתם אמרה דאםנ"כ
 הוי לו ליוזנו הבעל שיתרצה משעה .יתחיל שהשליחות דבריהביחנה
 למפרע שלוחה יהיה הבעל יתרצה שאם מיד שליח עושה שהיאהכונה
 שיתרצה לאחר שלוחה שיהיה בפירוש אמרה אם ואה"נ ברירה בדיןותלוי
 פ' י,בחר אשר שזה אמרה אם דנ"ב בההיא וכן דמה'ני ליוזנובעלה
 דנין אנו בסתם אבל מהני באמת 5' אותו ש'יבחרוהו אחר שלוחייעשה

 בית עכ"ל ברירה, בדין ועומד תלוי והוא מיד מתחרלשהשליחות
 ם.אפרי

 דמצריך הרשב"א בדברי אפרים הבית דשיטת נראהולענ"ד
 לא 'השלי,ח ההא מי שיתברר בזמן דוקא חל.ה השליחות שתהאשיפרומ
 כל ואומרת לפניה העומדים אנשים מעשרה אחד כשממנה אלאאמרן
 חשבה דה'אשה חשש יש אז שלוחי יהא לו ליוזנו הבעל שיהצה מכםמי

 שליח לעשות ראשון לשליח באומר אבל ומיד, תכף השליחותשתהול
 ממילא דמוכח כיון לעוזיד חלה השליחות שתהא לפרש צריך איןשני

 שליח עושה לקבלה דשליח פסק גופו דהרטב"א והראיה נתכון,דלעתיד
 בפירוש שתאמר הצריך לא אבל רשות בפירוש לו נתנה אם רטקתיואחר

 השני. השליח הוא מי לכשיבורר חלה השליחותשתהא,
 ברירה משום אי בימא נמי להולכה שליח לגבי דדן בנדוןוא"כ
 היה הבעל שבדעת ה'וא דמוכח דאומדנא משום תיקשי לא עלןאתית
 מעכשיו ולא הוא מי שיברור מזמן שני לשליח שליחות של כחלתת
 אפרים הבית וכדעת מבורר ההיה דאז משום ברירה דין בזה איןוא"כ
 נפקא דלא ודן הלכה לעיקר נו3ע ואיננו לחדווי 'כתבתי זה כלהנזכר.

 מכח בא או דלעתיד ברירה באופן הבעל מכח בא השליח אם מידילן
 מילי ולא גט לו דמוסר כיון מילי 3הטום ביה דלית באופן הראשוןהשליח
 שובל אגחר. שליח משוי דשליח המחבר הרב עם הצדק םוף סוףבשמא,
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 בנומח שכתב במה המחבר הרב דברי לאטת מזה הרוחנו אורחאאגב
 מאר סמנה אני הנה ח"ו כולכם או מכם אחד נעדר ואם בזה"לשטוו
 הוה דלכאורה חתימתי שיכירו מישראל ארבעה לכל וכו' ושליחועדים
 היה ואם ממש מקולו ידו כתב עדיף דלא ברירה בדין זה דיןתלוי
 את הטכירין הם מי ידע ולא עם המון ובפני בע"פ אלו דבריםטדבר

 אבל מה'ני דכתיבתו נהי ה"נ ברירה, של לענין צרכינן היהחתימתו
 אין נאמר שמם את 5רט ולא' האנשים אלו את ידע י" שהבשטכיון
 שהבעל 'מעוום ברירה דין בזה שייך דלא יתור'ן דברינו לפי אבלברירה,
 הדבר הוברר לומר צרכינן ולא שיבוררו לאחר לעתי,ד אותםמשגה
 להאויך. וא"צלטפרע

 לזה לב שישימו שכדאי עגונות בתקנת אחת הצעה סלקרנןבהא
 להלכה או 'לחוד לה'ל'כה או לזה שיסכימו ראפשר ישראל עםמורי

 תוספתא והיא דפקח יד בכתב מחמירין שיש משום אלאולמעשה.
 ואתחיל הדעות, לכל לצאת כדי ישרה יותר דרך לחפש אמרתימפורשת
 בזה. השם לי חנן אשרבהצעתי

 שץי. ההצעהר.
 : נוסחו וזה שלידות מנוי שמר הרב יסדר הקדושיןקוום
 מטה החתומים גייםבפנינו
 הכלה את...... הנ"ל החתןקידש.........

 קודם הנ"ל ובמתא הנ"ל ביוםהנ"ל
 הקדושין אחר ותכף לחופהכנימתם
 פב"5 אני הרי : בזה"ל להאמר
 לכתב 5ב"5 אשתי את אותךממנה
 ואפילו 5לוני בי"ד בפני לעצמךגט
 ולשם ולשמך לשמי גמין מאהעד

 כדמו"י ממני בו שתתגרשגרושין
 ו5ב"5 ו5ב"5 5ב"'5 את ממנהואני
 כתב המכירין מישראל שנים כלאו
 ירצו שאם העדים הדי כתב אוידי
 לחתום עד מנהון חד כל יהיהבי"ד
 מאה עד ואפילו שתכתבי הגטעל
 ומשיחתמו הגט 'את וכהטתכתביגטין

 להולכה שליח את תהויהעדים
 בי"ד בפני אחר שליח דתשויעד

 וקבליהנ"ל
 ותהא ל~מנו גמך את.

 כנתינתי ונרזינתו כעהטיירזיועיטייתו כדבורי ודבורו כפי ופיו כידיידו

 טגורשת תהא לידך זה גםוכשיגיע
 לפני דעתי מגלה ואני 5ב"5. שמיאת חתמתי ולזה אדם לכל ומותרתממני
 והרשאה כח נותן שאני הנ"להבי"ד
 הגט את לתת האחרון להולכהלשליח
 את אעזוב שאם ובאופן רקלאשתי
 שלש במשך אפרנסה שלא אואשתי
 מסני תתגרש אם או רצופותשנים

 את לא לבטל שלא התורהבשבועת עלי מקבל והנני הגוים,בערכאות
 את ולא השלוחים את ולאהגט

 הנ"ל ההרשאות את ולאהשליחות
 דמודעי ומודעי מודעי כל אנכיומבטל
 ועד דנא מיומא ושאעשהשעשיתי

 עלי שיעיד עד כל אנכי ופוסלעלם
 הגט את לפסול שיגרום עדותשום
 כל על החתום על ובאנו פייסיה.שלא אשתי עלי ונאמנת השליחות אתאו
 ובריר שריר לעיל, ומפורש דכתיבמה

וקיים.
-נאום  -  -  -  -  -עד 
-ונאום  -  -  -  -  -  עד 

-- -  -  קדושין ממדר - 
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 בפני שמר הוא ואם הכתוב'ה כלף על שיהיה צריר הזההשמר

 ככה, הו'א סדורו ואופן במלואו בו והמקום הזמן שיכתוב צריךעצטו
 את ויצוה השמו הענין את להם ויב'אר מיוחד בחדר החופה לפנישעה כחצי כשרים עדים ושני הכלה ואת ההתן את לפניו יעמיד הממדרהרב
 והכלה החתן לפני השמר את ויקרא עדים בפני הכלה את לקדעוהחתן
 לקרא החתן את יצוה ואח"כ לועזית בהעתקה ובין במקורו ביןוהעדים

 לועזית בהעתקה )היינו בפיו נדולות באותיות שכתבתי השמר ,חלקאת
 ויחתום העדים יהתמו חאח"כ שמו אוז ולחרעם עברית( מבין אינואם
 עד רק לו יש אא"כ עדות ברערת לא דברים לזכרון רק הממדר הרבגם
 אפשר ואם השני העד יהיה בעצמו קדושין הממדר אז כי כשראהקד
 השטר את יתן וא,ח"כ בה, לן לית 'אפשר אי ואם הידוע העדיםקיום שי בנוסח העדים חתחמת את שלו בי"ד 'אם המסדר הרב שיקייםמומב
 מנוסח אחדים פרטים נבאר ועכשיו סדורו. נגמר ובזה לאביה אולהכלה
 הקבועה. ההלכה ;פ"י לענ"ד ש'סדרתיהשמר

 דמסקנת הששא משום צריך השמר כתיבת קודם קדושיןא(
 עביד מצי דשיהו במילתא אלא שליח אינש משוי ולא יב' בנזירהגמרא
 לעיל. וכמ"שהשתא
 ימנה שאם משום 'הגמ את תכתוב בעצמה שהאשה סדרתיב(
 דאל"ה הבעל קול שישטע כדי המנוי בשעת שם שיהיה צריך אחרסופר
 שליח דמנוי הא יחד קולות שתי ע"י אפילו להקל חפצתי ולא. מיליהוי
 מצוי רגיל סופר אין ולפעמים בפקח ידו בכתב דכתב והא בפניושלא
 שילמוד יאמר מי מופר שאינו בעלמא איש יהיה ואם קדושין,בשעת
 בזה תלויה האשה תהיה 'אופן ובכל בזה, צורך שיהיה בעת הגטלכתב
 אם אבל ימיה. כל עגונה תשאר למדה"י ילך או ימות שאםהסופר
 צוי עפ"י כשר גמ לכתוב תלמד היא אי הגט את תכתוב בעצמהה'אשה
 משנה והיא גמה את כותבת בעצמה שהאשה ברור דבר וזהבי"ד,

 כדעת לבעל הגט את להקנות צריכה שההא ומה כב'. בגימיןטפורשת
 איננו הבעל אם אפיל'ו אפשר זה ס"א קכג' ס'י' באה"ע וטובא שםרש"י
 דמשוי דמכיון ועוד בפניו שלא לאדם דזכין זכיה ע"י נרושין בשעתשם
 א,ת וקונה הבעל במקום עוטד השליח אז הבעל כיד ידו שיהאשליח
 ומה שם: באה"ע היטב בבאר רעיין פשומ, וזה עצמו הבעל כמוהגט

 את יכתוב לא לכוזחילה לאשה או לאיש שקרוב שם הרמ"אדחשש
 ש מיוסד וזה באחר אפשר אם דוקא זהו בעצמה, ה~אשה וכ"שהגמ

 בשום זה 'דבר ראיתי לא ואמנם וז"ל בפירוש שכתב קו' סי'מהרי"ק
 דאין פשיטא אפשר דלא עבל דנפשאי.... מסברא אמרתי רקמקום
 עכ"ל. כלל,קפידא
 מילתא למגדר ההא פלו'ני לבי"ד בשמר שכתבתי במה כונתיג(
 מסחר שעושין לאלו או יומא דחד רב בי בר לאיזה האשה רולךשלא
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 קשר חזוק למובון שלו או במובתה שלא לעצמה גט ותכתב גמיןב0דור
 הרבנים יעצת כעת משאיר אני זה את ? 'הבי"ד יהיו מי אבלהנשואין.

 בי"ד יקבעו הרבנים אגודת שכל אפשר באמריקא 6ה ואתר. אעערדכל
 הרבנות שם אשר באירופא באר'ן, מקומות ששה או בחכהטהמשלה

 הרה"ג פו"פ. עיר של הקבוע הבי"ד לפרש אפשר יותר מעטמאורגנה
 זה( ענין על אתו כשדברתי ב;"8 )הצעה טציע בירושלים קוק~מהרא"י
 היא ואולי ירושלים, של בבי"ד אלא' ינתן לא הבעל בפני שלא כזהשגמ

 והם ירושלים של בכי"ד אלא כזה גמ ינתן שלא נוחה היותרההצעה
 השטר אם בדו"ח עדות, בגביית הגט אל השייכים ענינים בנלידקדקו
 עדים ובפני ידו וחתיטת בע"פ צויו ע"י הבעל מדעת נעשהבאמת
 היורטך צד על שיהיה מילתא לטגדר לעשות שאפשר מה וכל וכו'כשרים
 נעשה.מדויק

 אמרתי הגמ לכתיבת סופר במנוי כלל הקלתי שלא אע8"יד(
 משום הבעל כ"י ועפ"י בפניהם שלא להתימתו העדים במנוילהקל

 להלן. זה את וא'באר טדרבנז הוא העדיםדחתיטת

 הרב הצעת ע8"י בשמר כללוזי ידי כתב המכירין שנים כל אוה(
הספרדי.

 שתלוי היא וכונתי וכו' בי"ד ירצו שאם השטר בתוך כתבתיו(
 שהבעל כיון תאטר 'ולא לא, או התיטה עדי 'להצריך אם הבי"דבדעת
 ובאופן הבעל. מצוי ישנות שלא נדי חתימה עדי צריך עכ"ח אותםמנה
 5עמים לאשה הגט את לתת לבי"ד ענאפשר קולא עוד מרויחים אנחנוזה

 בעדי השנית והפעם לבד מסירה ב;די אלא חתימה עדי בלא האחתהפעם
 להלן. שאבאר כמוחתימה

 הראהוון השליח תהיה שהאשה סדרתי להולכה שליח במנויז(
 כד' גיטין ע'5"י הגמ את לה למסור בי"ד בפני שני שליח תעשהוהיא
 הגמ' הטפרש גימה את מביאה עצמה דהאשה שמעתתא בהאע"א
 שליח שוי התם מטית וכי התם דממית עד להולכה שליח הוי להדאטר
 באה"'ע הרמ"א דפסק מהא תדקדק ואם מניה. גימך ,את וקבלילהולכה

 הרי האשה, אל או האיש אל קרוב יהיה לא שהשליח לא' ס"ק קמא'מי'
 דאפשר. ובמקום אלכתחילה 'אלא 5מק לא והרם"א 0טכינן אגמראאנן
 יכול אינו שהסופר כתב 'ל"ג ס"ק קטא' סי' גמין בהלכות הלבושאבל
 שהוא מכיון נכתב בפני ל'ומר לו אפשר שאי מעוום להולכה שליחלהיוון
 אני לומר בגימין חכמים שמבעו מממבע יכהטנינן ולא כתבבעצמו
 בפני נעשה והטסירה שהכתיבה כיון זה חשש אין 5ה אבלכתבתיו,
 מזה עכובא תהא שלא כדי אע5יכ וכפ"נ. בפ"נ צ"ל ואין אחדבי"'ד
 תמסור שהאשה בשמר ולכתוב הגמרא של השני הלשון לתפוסאפשר
 הגמ. את לה לוזון להולכה שליח יעמידו 'והם לבי"ד הגטאת
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 בשלי,חות בתנאי אפילו לפמול בגט בתנאי טחמירין שיש מ8ניח(

 בח"א שהמהרי"ט ו%נע5"י כלל, השליחות במנוי תנאי שום הכנמתילא
 שליח במנוי תנאי להתנות התיר קמז' מי' אה"ע בפת"ש והובא מו'מי'
 לצ14ת אמרתי אע5"כ כשר, הגט לכו"ע חדחק ובשעת עצמו, בגטולא
 ומה מטש. תנאי ולא לבי"ד דעת גלוי רק בשטר ולקבוע הדעותלכל

 ממני וההכרח הדרישה לי שנדא'ה מה 'הוא זה ועת בגלוישכללתי
 לגרוע או להומיף ואפשר באמריקא 8ה בה נתונים שאנחנוהמבוכה
 ורבינו. מורינו עיני ראותכפי

 והשליחות הנט מבטול להזהר הקבוע בנומח השתטשתים(
 ע"ב לד' לגיטין בחידושיו דהרשב"א 'אליבא העדים ובפמול מודעיבבטול
 גם ע"ב כט' גימין הגמ' ע8"י פיימה שלא לאשה נאמנות גםוכללועי

 דחששא לפל5ל שיש ואע8"י שמא. בד"ה ע"ב יח' גימין ותום' ע"בעו'
 גרושין שעת עד נכתב לא שהגט משום הכא שייך לא פיימהיהטמא
 אמרתי אע8"כ תמחול ל'א ובודאי לטובתה הם הגט תנאי דכלועוד
 לפלפולים. נצמרך שלא כדי לנרוע ולא להומיףמוטב

 צריכים אנחנו שאין זה בשמר היטב באר מבואר שהכל דברמוף
 5ה הכתוב בכל האחרונים מן או הראשונים מן 8ומק איזה נגדלהקל
 כשלא השמר על החתומים העדים של מנוי והוא אחד בדבר רקאלא
 לשליח מיממרן לא רמילי לכללא אתינן ובזה בעצמו הבעל מ5ישמעו
 החתימה. עדי אל ביחם הזה ה8מול כח מגיע כטה עד ונחקור אמרוואומר

 תנד וב~מר כתבד באדמר לשליח מיממרן לא דמילי הכללה.

 או לאשתי גט תנו לשנים אמר איתא ע"א מו' גים'יןבמשנה
 תנו לש'לשה אמר 'ויתנו יכתבו 'אלו הרי לאשתי גט ותנו כתבולשלשה

 דב'רי בי"ד שע~פאן מ5ני ויכתבו לאחרים יאמרו אלו הרי לאשתיגם
 לבי"ד אמר שאפילו כוקובלין אנו אף לשליח נומינו יומי רבי אמרדאמ.....
 גיטין במשנה ויתנו. ויכתבו שילמדו לאשתי גם תנו שבירושליםהגדול
 אמרו כתובו להן ואמר לאשתך גט נכובב לו אמרו נמי תנן ע"בעא'

 לו ונתנוהו וחתמוהו שכתבוהו אע5"י וחתמו ולעדים וכוצבלמופר
 עיקר חתומו. ולעדים כריב למופר שיא~מר עד בטל הגט הרי להונוצבו
 כתבו דבאוטר סו' תיטין דמשנתנו יישא ש מיומד בפשטותה זומשנה
 מלשון מוכיחה הגמרא אבל לכתוב, לאחרים יאמרו שלא ופליג מאןלית
 תנו ב%עמר דאפילו יומי כר' רבי דמתם וכו' כתוב לכעפר שהשמרעד

 מדיוקא אלא אינה זו שהוכחה ואע5"י לאחרים, יאמרו לא ג"כלשלשה
 כד' הלכה רבי א~מר שמואל דאמר מהא לה ממוכין לנו ,ש כברחעפאכ
 למופר שיאמד עד בטל הגט חרי זו במשנה וכתב מרנם ולפיכךיומי
 זו, משנה וכמתם יומי כדר' איתא פג' גיסין בתרספתא גס וכו'.כהוב
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 ונתנוהו וחתמוהו שכתבוהו אעפ"י לשמה עדים יוחתמו לשמה מופרכתב
 חתומו. ולעדים' כרעב לסופר שיאמר עד פסול לה ונתנו()לו

 לדון יש אלו הכהטניות בשתי התנאים דברי של הגלוימפשט
 כתבו 'ב4טמר להכי מצויו, לשנווע שלא ה'בעל בדברי הרבהשדקדקו
 אמר כאלו הוי לשנ'ים הגו )ובאומר לאהרים יאמרו שלא מוויכ"ע
 דוקא אלא הגם סדור את 'להם ממר 'לא בי"ד שאינן דכיון משוםכתבו

 שעשאן כיון דלר"מ יומי ור' ר"ם פליגי תנו ובאומר ונתינתו(כתיבתו
 ולר"י לכתוב לאחרים שיאמרו היינו הגט את מדרו כמו תנו הויבי"ד
 שנ~לבד ללמוד יש התוספתא מדברי ותנו. כתבו כמו הוי לבי"ד תנוגם

 והעדים שהסופר התנאים הצריכו עוד הבעל מדברי לשנותשאסור
 מוכח וזה וחתימתו הגם לכתיבת הצוי את בעצמו הבעל מפיישמעו
 כהב דאפילו שם מסיפא מוכח ויותר לעיל שהבאתי התוספתאסלשון
 ונתנוקו וחתמוהו שכתבוהו אעפ"י חתומו ולעדים 2תוב לסופר ידובכתב
 כתוב לסופר הרא שיאמר קולו את שישטעו עד פסול לה ונ:ענו()לו

 לדקדק א( בגיטין גדרים שני המקורים מן לנו שיש הרי חתומו.ולעדיכ
 ישמעו והעדים שהסופר לדקדק ב( מדבריו, לשנות 'ושלא הבעלבדברי
 ע"א כט' בגימין ואביי דרבא פלרגר~א תלוי בזח )ולענ"ד מפיו חבעלצוי
 היינו מילי, משום או הראשון, הגדר היינו דבעל, קפידא כהטוםאי

 ז"ל התנאים מדברי לי שנראה מה זה בעה"י(. שאבאר וכמו השניהגדר
 ז"ל. האמוראים לשיטות דאוצינןעד

 הוא לשלשה תג'ו באומר ור"י ר"מ דפליגי הא דשגוואלאייבא
 ור"מ לשליח טימסרן לא מילי ליה אית דר"י דמילי כללא ו~איכהטום
 סבירא נמי דגמרא וסתמא ע"ב( סו' )גיטין לשליח 'כימסרן ליהאית
 ושמואל ע"ב(. ע4ו )גיטין מימסרן ולר"מ מימסרן לא מילי דלר"ילה
 לשליח. מימסרן לא דטילי הזה הכלל את לנו שהמציא הראשוןההא
 לכתוב לאחר יאבורו שלא מהדו דכו"ע לשלשה כתבו דבאומר מוסיףרב14
 ע"א(. כט' )גיטין לשליח טימסרן לא דמילי סברא האי משום ג"כהוא
 מימסרן לא דמילי מודה ר"מ דאפילו מוכח רבא של זו 'מבראולפי

 הרמב"ן אכן דגמרא. סתמא וננד שמואל של שימתו נגד וזהולשליח,
 ובין לשמואל דבין בדוהק מתרצים שמ לגיטין בחדושיהםוהרשב"א

 מיטום לבי"ד מימסרן אבל לשליח מ"טסרן לא טילי ליה איה ר"מלרבא
 זהו לען"ד אבל .דוקא. בשליחות אלא כללא חאי שייך דלא ליהדסבירז4
 הראשונים כבוד משום ולולי הגמרא. ומלשון שמואל מדבריההפך
 ששמואל ממה אחר באופן המשנה את מפרש רבא דבאמת 4עמרהייתי
 משום לאחרים יאמרו לא שלד"ה כתבו באומר נופרש שמואל לה.כ4פדש
 )ובשו"ת דבעל בזיון משום אביי של במלים או הבש, מצוישכהטנה
 קפידא משום 'המרמא מביא כו' מי' ח"ב גינצברג הוצאתהגאונים
 יאמרו לא דר"י אליבא תנו ובאומר לענ"ד( טפי מחוור זו ונירטאדבעל,

 רישא מפרש רבא לשליח. מימסרן לא 'דמילי משום לכתובל4טהרים
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 באומר מאיר ר' של דעתו ומפרש מיל'י משום כתבו, בארמרדטשנה,

 וכשים'ת בי"ד שעשאן מ5ני דמילי כללא האי בזה שייך דלא לשלשהתנו
הרטב"ן.
 הגמרא בפשם חד,ם בא'ור להדש חפ*ן הייתי אלה דברינו ימודועל

 בטח"כ, הים מפרשי ושאר רש"י 9ירוש נ3ד ורבא אביי בטחלוקתשם
 כגם מתנה ליה אית דבעל קפידא משום ליה דאית דלמאןואמינא
 וסברא כגם, אינה מתנה ליה אית מילי משום ליה דאית מאןולהפך

 אי במחגה. 3הצא"כ בגם דבעל בזיון ענ'ין הבנת קושי על מיוטדהזו
 שמר בעצמו ל'כתוב צריך ואינו הגם לכתוב צריך דהבעל משוםניטא
 שהאשה נמי גם גבי תנינן הרי שם התומפ' כדטקשה ליתא זהמתנה
 שכר נותנת שהאשה גם גבי ה"א חכמים תק,נת ועוד גיטה אתכותבת
 מאי וא"כ בעצמו, הגט לכר2וב צריך הבעל שאין מאיליו ומובןהמופר
 כב' גימין דהתום' אליבא תקשי ועוד ממתנה, מפי בגמ איכאבזיון
 אפילו וא"כ לשמה הוי דלא' משום דמילי מעמא דמפרש והא בד"הע"ב
 כגט אינה מתנה מוף סוף טילי משום הוא ט;מא גם דגבי נימאאי

 נפרש 'אם 'אבל מילי. שם שייך ולא במתנה לעוטה בעינן דלאמשום
 במתנה ובין בגם 'דבין מבר דב;ל ק'5ידא משום ליה דא'ית דמאןכמ"ש
 של דעתו וזהו כגם, היא הרי 'מתנה ולהכי הבעלים מדברי לשנותאין

  ובתנו דבעל קפידא משום הוא הטעם דבכרנבו לעיל כם"ש ,ג"כשמואל
 ובנם כגט, אינה דמתנה סבר מילי משום ליה דאית ומאן מילי,משום

 בע"ה שאבאר וכמו במתנה ולא טילי של 3דר האי איכא 'דוקאכרירנ.ת
 שה'וכחנו וכמו דוקא נשים בגיטי בי"ד גדר שהוא מילי ש'להמובן

 הפוך המוגיא דטפרשי הראשונים ושאר ז"ל ורש"י הנז"ל.מהתומפתא
 דמברי משום הפירוש לזה מוכרחים היו במחכ"ה ש5ירשתי ממהממש
 שאין מש'ום בשליחור2 כלל הוא לשל'יח מיטמרן לא דמילידהכלל
 ל'יה דאית מאן וא"כ שני לשליח ונמסרים חרזרים להיות כחבדברים
 ירערצו פירושי ולפי במתנה. ובין בגט בין מילי ליה אית עכ"חמילי
 טצי דלא ותאמר בד"ה ע"ב מו' גיטין בתום' שהקשו הקושיותשתי

 מילי משום לאו דהתם כגט, היא הרי מתנה דאמר מדשמואללנופרך
 ר"מ דאפייו ממתניתן 5ריך כוצי לא גם דבעל, קפידא משום אל'אהוא
 של )וטעמא דבעל, ק5ידא משום טעטא דהתם וכו' לשנים באומרמודה
 וכדמתר"ן קפידא ליתא שבהחתימה ואפשר תנו( באומר רק הואמ.לי
 יטילו שלא הנכבדים הק'והאים לפני מתחנן ואני בעצטו. שם התו'ס'בעל
 נגד זו 'סוגי,א' בבאור הראשונים 3דולי לפני 5נים שהעזתי 'אשמהבי

 לפסוק ולא ולהאדירה ר2ורה להנדיל אלא זה כתבתי שלא מפנידעתם
 מה' ב' ב9' שכתב ז"ל הרמב"ם בדברי גם לדברי ממך לי ויש נ'גדםהלכה
 לו אמר שלא מי שכתבו משום בטל ש'הגם כתבו באוטר ה"הגרושין
 קפידא דכהצום כאביי ד5סק הרי טילי, משום אמר ולא לכתובהבעל
 לפי ואם כגם, היא הרי דטתנה 09ק ה"י ומתנה מזכיה ד' ובפ'דבעל,
 עכ"ח אלא דסתרי תרתי הוי הא תקשי המפרשים וענאר רש"י9ירוש
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 קפידא משום דהוי כתבו באומר ס"ל כאביי דשמואל מפרשדהרמב"ם
 מתנה מ"ל דבעל קפידא משום ליה דאית דמאן וכדכתיבנאדבעל
 כגם. היאהרי
 ה9ומקים כל מילי. משום כרבא ,או דבעל קפידא משום כאביי אוטעמים משני באחד לכתוב לאחרים יאמרו לא כהבו באומר פנ*ס כל על*

 מתשובת ג"כ מש'טע וכן כרבא פמקו התקבל( )במוף בראשםוהרי"ף
 הרמב"ם מדברי לי שנראה ומה א' מי' ב' שער צדק שעריהגאונים
 כעין הוא כתבו דאו'מר דפמול לברר יש אכן כאביי. 9מק שהואכמש"ל

 וא'חריו הרמב"ם דעוע וזהו פומלו, רק ולא הגמ ואת ומבמלדאוריתא
 או במשנה לזה ראיה שום מצאנו שלא ואעפ"י הפומקים. כלנטשכו

 לכתוב לאחרים, -א'טרו שלא רק איתא מו' גימין דמשנהבתומפתא.
 במל הגמ הרי איתא עא' גימין ובמשנה כשר, הגט שבדיעבדואפשר
 הרב וכמ"ש לפסול במל בין חילוק יש המשנה דכלשון יאמר מיאבל

 ובבריתא בגמרא, ולא הרמב"ם בדברי רק ההא הלשון דדקדוקהמגיד
 מלבד קולו שישמעו עד בטל הגמ הרי בלשון ע"א עב' בגימיןשהוב'א

 ב' גיטין דבתוספתא לזה נדסף עוד דוקא לאו במל שהלשון שאפשרמה
 כדעת הגמרא ממתמא. להוכיח יש לענ"ד אבל במל. במקום פמולגרים

 ליה שלחו ע"ב סו' דגימין 'מהא דאורירנא כ;ין במל דהגמהרמב"ם
 ואטר ל,אשתי גמ ותנו בתבו לשנים אמר רבנו ילמדנך לשמואל רבמבי

 מאי תלמוד צריך והדבר תצא להו שלה מהו הן והתמו וכתבלמופר
 מילי דמשום הרי וכו' מילי יהו דהוו מעוום איייטא תלמוד צריךהדבר
 הוא רדן כתב כרביבו אי ליה דטמפקא שם בגמרא להלן וכן תצא,לכד
 נישאת אפילו הוא הגמ דכתב ליה ב,רור היה אי אבל הגמ כתבאו

 הוצאת הגאונים בתש' כרצאתי ואנכי תלמוד. אפילו צריך ולאתצא,
 לאשתי ותנו גמ כתבו לעדים דאמר היכא וכ"ש : בזה"ל כו' סי"גינצברג
 נתקה דבעל גט ב'האי ואינמב ו'אזל וחתם וכתב לסופר אינוןואמרו
 שליח ושוו דמעו הו'א ףעדים מעליא כריתות בלשון אשתו לההיאמיניה

 נראה מזה 'אהרינא. מעליא גם כתבין אינון הדרין דכד הגטלכתיבת
 )ו~מפשר תשמא לא ניש'את ואם פמול דהגמ כתבו כאומר הנאוןפטק

 בגמ שתצא תלמוד צריך והדבר תצא דשמואל מילתא מפרששהגאון
 ה"ב שאחזו מי בפ' בירושלמי וכדאיתא 'טבעלה מנורשת היינוז'ה,
 חהממו דאתם שיכתוב לפלוני אמרו לשנים אמר לשמואל שאל ירמיהרב
 ארנם דבאומר ראע5"י רנלמוז-, צריך שהדכר אלא גמ זה הרי ליהאמר
 הלשון דמסגנון 'א,פשר אבל כשר, הגמ דהבבלי אליבא אפילוחהממו
 מגורשת(. ככן הוא דבב'לי שמואל בדברי תצא דהאי הגאוןהוכיח
 ממרדכי נלקמ גאון ביבי מרב גחלים נבי על בשר בם' דין פמק מצאתיגם

 של השנתי בס' נדפם זולצבאך אברהם ע"י גא,לדשמידט כ"יהגדול
 י"ו מ"י תרם"ח שנת פפא"מ געזעלששפט לימערשרישעאידישע
 שתה'א לה ותנו וחתמו לאשתי גט כתבו באמירה שאמר וא,יש :בזה"ל
 שיש למקום באין לכתוב יודעין ואינן עדים שני בפני אדם לכלמותרת
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 מהן אחד לה ונתנו ידיהן חתימת וחותמין המופר וכותבו טפרשם
 מביא קו' סי' אה"ע בח"ג 'אפרים בית בעל והרב ע"כ. מתגרשח"והיא
 ל8סול ד8סק לנאון תשובה לעיל שהזכרתי צדק שערי שו"תבשם
 אפשר דאי דהיכא ה'פאון 'דדעת ומוכיח חומרא ב,3דר רק כרנבואומר
 דאיתתא. ע~ונא כהטום כשר הגפ אחרבענין

 אחר באור לנו 'ואין הר"י ר"ם למחלרקת אתינן לג' תנובאוטר
 שמראל. כדברי לשליח כוימסרן לא דמילי הכלל אלא דפוסל ר"יבדברי
 ידוע כבר ? לשליח מימטרן לא דמילי 'הזה הכלל כוונת מהו ואנןונחזי
 להיות בדברים כח שאין משום לשליח מימסרן לא דמילי רש"ידעת

 ולזה מועילה, שאי'נה 9נומה שליחות כמו והוה לאחר ונמסריםחוזרים
 הואשונים מן הרבה נכהטכו ואחריהם והרשב",א הרמב"ןהסכהכץ

 ולא'ו שליחות עניני בכל כלל הוא דמילי הכלל 'ח שיפה ע5"יוהאהרונים.
 הש"ס סוגיות 'בכל כמעמ רבות קושיות נתהוו זה וע"י בנפין,דוקא

 אלא כרוכלא וליזל לחשב לי אפשר אי אמנם שליחות. ענין אלהנוגעות
 ; אחדות דתמאות להביא אפשר גדולבקצור
 ראי מודה דם"ד מ"ט 5גומה שליחות מפעם הוא מילי 'איא(
 הרמב"ן לשטת )אטנם כגפ אינה מתנה דאמר דמאן ומ"ט אמרובזבמר
 בפניו(. שלא שליח כממנה הוי אמרו דבאומר הראשונה הקושיאניחי1

 לקבלה שליח שאין ה8וסקים מן הרבה 'החלימו זו שיפה ע8"יב(
 התקנל סוף ובר"ן ברמב"ן עיין מילי, להו דהוו משום שני שליחעושה

 נגד טמש וזהו קמא', סי' אה"ע ובטור הגפ שליחות הלכותובעיפור
 שליח עושה שהיא מלמד ושלחה ע"א יא' בקדושין הברייתא5שפ
 שליח. עושה שהשליח מלמד ושלחהושלח
 יש זו שיטה נגדג(

 קושהוו~
 והאחרונים הראשונים שכ~קשים

 דשליח תכ' סי' בגיטין המרדכי הקשה ל'דוגמזו הא בדוחק.ומתרשןם
 קמז' סי' יו"ד מה"ת בנו"ב ; למילי שליח הוי לקדושין שליחעושה
 נדוים כל לאפוטרוטם דהאומר יב' ונזיר עב' ינדרים מהאמקשה
 דהעושה מהא מקשה ~כן למילי שליח הוי לה הפר וכו' אשתישתדור
 וכו' חכהן ולבטל תרומה שם לקראשליח

 צריכין דאין קשה ודאי ע"ב כב' בגיפין ההממפת קושיתד(
 סבירא לא דאנן ראת"ל קאי, אבעל לאו דוכתב הגפ לכתיבתשליחות

 צריך שאין ברור זהו אבל הגפ לכתיבת שליחות וצריך אלא הכילן
 בעד לחהמם לו אפשר אי בעצמו שהבעל 'כה~ום העדים לחתימתשליחות
 יפרנםו איך וא"כ משוי, מצי לא שליח עביו מצי לא דאיהוומילה~1
 העדים. חתימת גבי דמילי כללאהאי

 לש1 דמילי הכלל דכל הוא לעינינו וגלוי ברור היותר והדברה(
 אחרת שליחות לאיזה ביחס בש"ס מקום בשום נמצא לא לשליחמימסרן
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 ולא ותרומה ופסח בקדושין היא שליחות עיקר והא הגם, שליחותמלבד
 בכהה"כ א'מינא לכן אלו. בסוגיות דמילי כללא להאי 'זכר שוםנמצא

 מחוורת. זו שימה שאיזהראשונים
 והעדים שהמופו דבמקום הנ"ל תומפות דעת היא השניההשטה

 שיטה אבל לשמה, שלא ,וחתימתו הגמ כתיבת הוי הבעל קול שמעולא
 מלשון הא צד, מכל קושי בה יש מאד מאד דחוקה שהיא מלבדזו

 עד במל הגט הרי וכו' לשמה סופר כתב ע"א עב' .גימיןהברייתא
 לא אם אפילו לשמה כתיבה ל'היות שאפשר ברור הרי קולו,שישמעו
 ליה דאית דמאן ש5ירשו במה טותרים התום' דברי וגם הבש. קולשמע
 כתיבק צריך אין במתנה הרי כגט, מתנה ליה אית מיליכהטום
 וכמשנז"ל.לשמה,

 הגלוי ה8שט על שמיוסדה השיטה היא לי נראה היותדוהשיטה
 כלל אינו לשליח מיממרן לא דמילי כללא דהאי הגמרא סוגיתשל

 אלא לאשה כריתות גט יכתבו שלא בגיטין בי"ד גדר אלאבשליחווז
 התוספתא, מדברי לעיל וכדהוכחתי הבעל מפי והעדים הסופר שמעוא"כ
 אמרו אומר דמכשיר מאן א( : לעיל שהבאתי הקושיות כל יתורצוובזה
 בפירוש ימילי שליח כשעושה הבעל כח הפקיע לא בי"ד שהגדרמובר
 וכי הרמב"ן וקושית הבעל. כח הפקיע בי"ד שהגדד סבר דפסלומאן
 כה2ום דלאו משום כלל קשה לא בפניו שלא' שליח עושה אדםאין

 שישמעו בגימין חכמים שטבעו מטבע מטעם אלא עלה .אתינןשליחווז
 בכתיבת אלא שייך לא נשים בגטי אפילו הזה הכדר ב( הבעל.קול

 עושה לקבלה שליח ולפיכך בשלוחין לא אבל העדים וחוזימתהסדפר
 הקושיות כל יתורצו ממילא ג( כלל. מילי משום בזה ראין אחרשליח

 אלא מילי אטרינן דלא מפני וכו' ומחמץ ומתרומה ומנדריםטקדושין
 צריך דלא דאפילו ג"כ ניחא ובזה ד( שליחות. בשאר ולא דוקאבגט

 להאריך. צריך ואין עומד בתקפו דמילי הגדד העדים לחתימתשליחות
 שהרמב"ם ואע5"י ר"מ נגד תנו באומר כר"י פוסקתההלכה

 ה"ה( 8"ב בגירושין משנה הלהם 'מש"כ )עיין הגו דאומר דיןהשמיט
 ואליבא כר"י דפסק ספק אין אטרו 'ואומר כתבו דאומר הדין ,רקוכתב

 כתבו ב'אומד כמו בטל הגט תנו באומר אי אבל רבי, בשםדשמואל
 בעצמו. הרמב"ם מדברי לן ברור לא זה אמרו באומר כטו 8סול הגטאו

 ולא פסול רק שהגם דמבר* מוכח לעיל שהבאנו הגאוניםמתשובות
 אבל תנו. באומר כ"ש דרב'נן פמול רק הוא כתבו דאוסר דכיוןבטל,

 אפילו מילי דמשום בפירוש משטע לעיל שהבאתי הגמראטסוגית
 הפוסקים. כל כמעט דעת וז'הו תצא,נשאת
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 אמרו ראומר הלכתא באור41
 והחלמת תנו ובאומר כתבו באומר הש"ם מוגיות שבארנומכיון
 הגמרא שימת עפ"י אמרו. אומר של הענין אל עכשיו נבא בזההפוסקים
 אמרו באומר 9ומל יומי דר' יוסי ור' שמואל פליגי ע"א סז'בגימין
 ותעשה כשר אי אמוראים מחלוקת ג"כ יש לזה ונומף טכשירושמואל

 דרב דיוקא טביא וכו' ע"'א עב' ובדף שם בגימין תעהטה. ולא כשראו
 ועד מופר חתם דמכשיר מהא 'אמרו באומר 'אפילו פומל יומי דר'חמדא
 להו דאמר דזמנין חורבא מניה נפיק אמרו באומר ר"י מודה מ"דואי

 דסופר כימופא ומשום ויחרנמו ופלוני לפלוני ויכתוב למופר אמרולשנים
 אמר לא ובעל בהדייהו ומופר מהדי מהנך חד ומחתמיחיישי
 כוותיה מבר ושמואל אמר תרתי יומי דר' היא שם הגמ' טמקנתהכי.
 אמרו. באומר ומכשיר בחדא עליה ופליג תנו :'אומר לפסולבחדא
 שם המשנה ימוד על אשי דרב די'וקא איתא ע"א עב' גיטין בנמראנם

 אטר דלא היכא מיבעיא לא ק'אמר מיבעיא ולא הי'א יוסי ר'דכולה
 רנלרנא לבי אמר דלא היכא מיבעיא ולא לא תנו אטר אפילו אלאתנו
 אלא אמרו אמר דלא היכא מיבעיא ולא לא תלרנא לבי 'אמר אפילואלא
 אמרו לשנים אמר גופא ע"א מז' נימין בגמ' ;וד לא. נמי אמרו אמראפילו
 ולא כשר רב אמר הונא רב אמר ויחרנמו ולפלוני ול9לוני ויכרנובלסופר
 לעולא נחמן רב לה ו'אמרי נחמן לרב עולא ליה אמר בישראל זאתת;שה
 תשכור שמא חיישינז א"ל בישראל זאת תעוטה לא אמאי דכשרמאחר
 טאיר דר' אליבא היא האמוראים של דמחלוקתן רש"י ומפרשעדים

 ה"ב פ"ז גימין ובירושלמי ודאי. פמול אמרו 'אומר יומי דר'דאליבא
 שיחתמו ולפלוני ולפלוני שיכרעב לפלוני אמרו לש'נים אמראיתא

 בישראל כן יעשה לא ואמר רבי בימי היה מ;שה ירמיה ר' בשם זעיראר'
 אמרו לשנים אמר לשטואל שאל ירמיה רב ויעע:ה, יעשה אמרשמואל
 צריך שהדבר אלא גמ זה הרי ליה א'טר התומו וארנם שיכרנובלפלוני
 והכא ויעשה יעשה אמר הוא תמן דשמואל שימתיה מחלפהתלמוד,
 אליבא אמוראי תרי )פירש עדותן את ששנו היא שנייא אכן, אמרהוא

 אנחנו זה מכל גדול(. בדוחק המפרשים שפירשו כמו ול'אדהטמואל,
 ושמואל ורבי פסול אמרו אוטר במברת יחידאה הוא יוסי דר'לומדים
 עליה. פליגי ע"א מז' בגיטין שנזכרו אמוראי הניוכל

 כהני או אמרו באומר דפומל יומי כר' הלכה אי הדיןבעיקר
 דהלכה היא הףאשונה הדעה א( השומקים. מחלוקת יש דמכשריא'מוראי
 הילדעמהיימער בהוצאת שכה' דף הבה"נ ד;ת היא וזו לגמריכר"י
 בגימין התקבל במוף והרי"ף ב' שער כג' סי' צדק בשערי גאון האיורב

 דעת ג"כ שווהי מביא אלשקר ומהר"ם נ'. מי' עשין בסמ"גוהר"ח
 התקבל בסוף כתב 'המרדכי אבל הראשון, ישעיה ור' וראבי"הההאב"ד
 לגמרי לא אמרו באומר דפסלי כמאן דפמקו והר"ח דהרי"ף להיותדיכול
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 שניהם. לדברי לחוש דיש 'אלא לחומרא כין לקולא בין כמותן9סקו
 כהני או כר"י הלכה אי בספק נשאר דהדבר היא השניה הדעהב(

 דאמר ומאי דשמואל, עליה דפליג אמורא שום חזינן דלא ואע"גאמוראי,
 לפסוק לאו קאמר 'מיבע"א ולא היא ר"י כולה התקבל בסוף אשירב

 לגבי כר"י דהלכה אפשר אעפ"כ אתא, מתניתא לפרושי אלא באהלכה
 מחלוקת הוי כר"י התקבל דסוף מתניתן אוקי 'אשי דרב משוםשמואל
 כשמואל או כר"י הלכה אי ין דמספקא ומשום כסתם. והלכה מתםואח"כ
 בסי הובא התום' בעל הר"י שימת וזוהי לחומרא. בתרווייהואזלינן

 והסם"ג התקבל לסוף והר"ן ןהרמב"ן ק:ה' סי' ניטין הלכותהתרומה
 כד' ירוחם ור' תמו' סי' גימין והסרדכי גימין הלכות בו והכל נ'עשין
 'דעת ג"כ לזה לצרף ואפשר קכ'. סי' אה"ע בטור 'הובא וההמ"ה י'סי'

 לגטרי יוסי כר' דהלכה חאומר בפ' בפמקיו שכתב שאע5"יהרא"ש
 וכן אמרו אומר דמכשרי לאלו יחומרא דחיישינן כתב המגרש ב5'אבל
 ומהר"ם ההעם'. בעל ר"י כדעת וס"ח ס"א מה' סי' בתשובותיוכתב

 ואחריהם האחרון, ישעיה וה"ר הרמנ"ע דעת ג"כ שזוהי מביאאלשקר
 השלישית והדעה 'ג( ד'. ס"ק קכ' סי' אה"ע בש,ו"ע הרמ"א גםנמשך
 כשטואל אלא כר"י הלכה אין ודאי דלדינא שסוברים הטקילים דעתהיא

 בישראל כן תעשה ולא כשר דסברי אמוראי וכהני ואטרו אומרדמכשיר
 ההאשונים כבוד משום כמחמיר אלא אינו יוסי דר' להא שחוששומי
 אמר בד"ה ע"א פח' גימין התום' שימת היא זו ושימה הדין, מןולא
 ו'גם מתניתן, ב'ד"ה ע"'ב סו' גימין התום' מדברי ג"כ הכי משמעוקצת

 מו' סי' פ"ו גימין שלמה של בים כמו"ש זו בשימה 'קאיהמהרש"ל
 ע5"י בדבר שהחמירו אלא כשר אמרו אומר הדין שטן ומאחרבזה"ל
 לקולא שדנו האחרונים מן הרבה ויש ע"כ, עליו לוסיף דלא הבוהר"ח
 בית בעל הרב והם ומהרש"ל הרעם' של זו שימה ימוד 'על אמרובאומר
 והג' לעיל דבריו שהבאתי 'מבריסק ומהרי"ם קו' סי' א'ה"ע בח"גאפרים
 5רי בם' גם .נמצא זה וכעין לג' סי' שלו בשו"ת מיאדי זלמןשניאור
 אשר שם דנא גיטא בקונמרם זיוויין שטעון כהטה 'הג' להר'יחזקאל
 מוואדראן. הכהן ר"מ והג' מסלוצק רידב"ז הג' אם זה בענין ונתןנשא

 וט5ני אמרו אומר בענין והב"י והמור הרמב"ם דעת נבארעכשיו
 ל.הם לקבוע אמרתי פסוקה להלכה חיין אנו ומפיהן עיון צריךשדבריהם

 לשלשה או לשנים אמר ה"ו 3רושין מה' בפ"ב כתב הרמב"ם טיוהד.5רק
 וכוזב לסופר ואמרו ויחתמו לעדים לאשתי גם ויכתוב לסופראטרו
 דאתם לאשתי גמ 'ויכתב לסופר אטרו לשנים שאמר או וחתמוולעדים
 להיות קרוב שהוא מפני הרבה זה ,בדבר ומתישבין 5םי גם ה"זחתומו
 שהוא בגם. זה בחיבור שנאמר 'טקום שכל לבטל 5סול בין ומה במל,גמ
 סופרים. מדברי 5סול הוא פמול שנאמר ובנ"מ הוערה מן ה'ואבטל

 כי"י הלכה אי ליה דמספקא הרמב"ם דברי מבארים וה"ההרד"ך
 כוונת ג"כ שזהו ומשטע דמכשרי, 'אמוראי כהני 'או אפרו אוכורד5ומל
 *סק שהרמב"ם משום מספיק לא 'זה פירוש אסל הרמב"ם. בדסריהר"ן
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 לשליח מימסרן לא דמילי מתנה נבי נמי ופמק כשר ועד סופרחתם
 דהרמב"ם כתב אלשקר ומהר"ם' שם. משנה בכסף ועיין אמרו,באומר
 רמשו"ה בישראל כן תעשה 'ולא כשר דאמרי אטוראי כהני לגמרי5מק
 כהטום ועד סופר חתם ומכשיר כישראל כן תעשה דלא אמרו אומרפמל
 וכתב זה פררוש הכ"מ דחה וכבר כשר. או 9מול אם הוא בידומרפיא דרפוי והא דסופר דכיסופא חורבא האי שכיח'א לא תעשה דלאכיון

 ואעפ"י מדאוריתא, במל או מדרבנן פסול דר"י אליבא אמרואיטר אי לרה דמספקא 'אלא אטרו אוטר לפסול כר"י הרמב"ם פסקשבודאי
 דבררו את סותר דלפעמים בהטום צרכן די ברורים אינם הכ"םשדברי
 והרד"ך, ה"ה כדברי ממש קכ' סי' אה"ע למור בב"י כתבשהרי
 או דרבנן הנמ אוז פוסל יוסי ר' 'אי ליה דממפקא אלא והרי"ףהר"ח ע8"י כר"י פסק דודאי הרטב"ם בדברי הכ"מ 5ירוש ל:ץ"ד נראהאעפי"כ
 ממפקא ולהכי לעיל שבארנו וכמו בי"ד נדר משום הוא הרמב"םשיטת עפ"י לשליח מ"טסרן לא דמילי דטעמא ואפשר דאוריתא. כעיןמבטלו
 ולפיכך דאוריתא כעין לגמרי הבעל כח להוציא בא הזה הנדר איליה
 ולא בגמ פסול רק הרא הזה דה'גדר או במל הגמ אמרו באומראפילו
 דהמתנה ה"י 5"ד ומתנה בזכיה ד8סק והא, הבעל. כח הפקעתמשום
 אמרו לשלשה אטר כיצד לשליח וברים למסרר יכול אדם שאיןכנם

 זה 'אין ל9לוני ויתנוה מתנה בשמר ויחתמו שיכרזבו ול5לונילפלוני
 משום ה'וא במל, או 5'סול הוא השטר אם מפק שום הזכיר ולאכלום,

 לא 5סול בשמר דאפילו במל או פמול הוא אם חילוק אין .מתנהדבשמר
 היינו כנמ, היא הרי דמתנה כשמואל ופסק סתם כתב לכן המקבל,קנה

 הבעלים. מפי שמעו אא"כ יכתבו שלא מתנה שטר על גם חל בי"דדהנדר
 דמספקא אלא כר"י פסק דודאי הדמב"ם בדברי הבארר לי 'נראהכך
 במל. .או 9סול אי רוסי ד"ר אליבאלרה

 הנט אם גלויה הוכחה שאין תמצא הש"ס בסונית תדקדקהאם
 יר"י הש"ס הוכחת עהקר יוסי. דר' אליבא אמרו באומר פסול אובטל
 אמרו אומר ואי ועד סופר התם דמכשיר מהא היא אטרו באומרפוסל
 הוא אמרו דאומר ד8סול משמע היה זה 'ולפי חורבא, מיניה נפיקכשר
 הרי ע"ב עא' נימין במשנה דאיתא וטמה דוקא. ולכרטקילה דרבנןרק
 לא קאמר מיבעיא לא אהצי רב דמפרש וכו' למופר שיאמר עד במלהנם

 ללטוד אין לא גמי אמרו אמר ~2פילו אלא אמרו אמר דלא היכאמיבעיא
 נזנר לא אמרו 'דארמר חדא ממש, במל והגמ אמרו באומר מוברדר"י

  ושביוז קאי, 'אכולהו במל דהנם יאסר ומי אשי רב בדברי אלאבכהטנה
 בלשון ולא הרמב"ם בדברי רק הוא לבמל 9סול בין דהחילוק ה"ה כתבהרי

 מהר"ם כשו"ת הובא דמנפשליר דהר"א ועוד בנמרא, אוהמשנה
 את שיש,מעו עד כשר הוי ולא בטל הנם הרי מפרש כא' סי'אלשקר
 אין גם לא. נמי במל אבל הוי לא כשר קול שמיעת דבלא היינוקולו,
 משום 8"ב נימין בתומפתא והיא ע"א עב' ניטין מברייתא רזמהלהביא
 במל במקום פסול איתא ובתוספתא בפירוש שם נזכר יא אמרודאומר
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 ואינו כתבו אאומר קאי לא שלנו בתומפחא קולו שישמעו דעדועוד
 בבא השמימה שלנו והגמרא ידו, בכתב לכתב אלא אטרו לאוטרענין
 מטאן לאפוקי בא קולו שיעומעו דעד הגמרא של דיוקו וא"כ לגמרי,זו

 על אלא התומפתא כוונת על מיומד אינו אמרו באומר ר"י מודהדאמר
 באו'מר 5וסל דר"י זו ממלה תידק ואם ישמעו אהת מלה שלדיוקא
 דאוריתא. במל דהגמ נמי דתידק יאמר מיאטרו

 הגמרא מסוגית ממש במל דהגט ראיה להביא אמינא הוהומריש
 צריך והדבר תצא דאמר דשמואל שם הנטרא דמדייקת ע"ב סו'גימין
 אמרו, באומר עליה ופל"נ כתבו באומר יוסי דר' כוותיה סברתלמוד
 במל ולא 9סול הגט א'מרו דבאומר אלא אטר לא גופא דר"י נימאראי

 ליה מיבעיא קא ו'הכי אמרו באומר גם כר"י דהטמואל למוקים מציש5יר
 ידן כתב או במל והנט כתבו כאומר וה'וי הוא הגמ כתב אילע~כךאל

 מספק. תצא אמר ולפיכך במל ולא פסול והגם אמרו כאומר והויהוא
 שאין תסצא גיסא לאידך אבל קכ'. סי' באה"ע הפר"ח הוכיח זהוכעין
 דהאי לן סבירא ואי דקאמר קשה הגמרא לשון סוף דסוף משםראיה
 היה ולא זו, הוכחה להם ומאין כשר, 'הגמ כתב הא הוא ידן כתבכתובו
 הוי לא מיהו במל אבל 9סול דהוי נהי הגמ כתב הא אלא לומרצריך
 היה הוא ידן כתב דאי לגמרא ברור היה עכ"ח אלא תצא, לאומש"ה
 חתם לשמואל ליה דאית אסאי דסטכו דאפשר לכתחילה, שמואלמכשיר
 ואפשר ע"ב פו' בגימין שנינו סופר דכתב מתניתן דמפרש 5סול ועדסופר
 דמכשיר בבל לאמוראי ידו;ה היתה בירושלמי 'דשמואל דמימראנמי
 שמואל בדברי דמפרשים נמי ואפ'טר לעיל כמ"ש לגמרי אמרואומר
 לעיל שהב'אתי וכמו מגורשת זו הרי כמו תלמוד צריך ו'הדברועשהו

 הש"ס סונית מכל הוכחה שום ש'אין דבר סוף הגאון, דבריבפירוש
 היה ומסברא דאוריתא בטל דהגט סובר אמרו באומר ד5וסלדמאן
 צודקים ובזה חורבא, חשש ומשום מדרבנן רק הוא דה9סול לההפךנראה
 לא נשאת אם אמרו דבאומר הם2רשים ש9ירשו כמו ההמב"םדברי
 כר"י. פסקינן אי אפילותצא

 בא'ה"ע מפרשיו. כל דנו אמרו אומר בענין המור דבריבבאור
 לא לחתום 'ולעדים לכתוב למופר אמרו להם אמר ואפילו כתב קכ'סי'

 ג"כ כתב זה וכעין מפיו, שישמעו עד העדים יחתמו ול'א הסופריכרכב
 'ול5ו"5 שיכתוב ל5לוני אסרו לג' אמר ואפילו קנד' בסי' הגטבסדר

 )הובא ברמזיו כתב וכן קולו, שישמעו עד יחתמו ולא יכתבו לאשיחתמו
 גט תנו לשלשה אפילו או לשנים 'אמר כ'( סי' אלשקר מהר"םבשו"ת
 לא ויחתמו ול5ו"5 ויכתוב ל5לוני 'אמרו להם אמר אפילו אולאשתי
 יחתמו ולא הסופר יכתוב לא שלעולם ויחתמו שיכתבו לאחריםיאמרו
 5סול ועד סופר חתם 5סק קל' בסי' אבל הבעל. מ5י שישמעו עדהעדים
 ועד, סופר חתם לפסול צריך היה לא ודאי 5סול 'אמרו דאומר מברואי
 אלא לשליח מ"טסרן לא מילי אמרינן 'דלא בפירוש כתב קמא'ובסי'
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 שליח שק~טה מי כגון לאהר למומרו יכול אינו לעשותו דבר לוכשמומר
 לומר בהדיא לו כשאמר אבל לחתמו לאחרים לומר יכול שאינו גמלחחום
 אהדדי. המור דברי סתרי וא"כ מילי, הוי דלא ויחתמו ל5ו"5 בוויכתוב לפלוני אמרו לשנים באומר לקמן כדאמרינן לעיטותו יכול לחותמולאחר
 אבל לשליח מימסרן לא דמילי כר"י פומק ודאי דהמור הרש"ל פירשלכן

 חששא משום אלא מילי משום איננו דהמעם ס'ובר אמרובאוג~ר
 שלא הוי אמרו דאומר כהרמב"ן דמבר משום או דסופרדכיסופא
 בשמר כשר אמרו דאומר רמד' 'מי' בחו"מ פמק דהמור והראיהלשמה,
 לה' ס"ק קמא' סי' משה בדרכי והרם"א הרש"ל. פירש זהומתנה,
 וצריך דמופר. כיסופא 'משום 'אמרו אומר פוסל דהמ'ור כהרש"לכתב
 באומר לחלוטין כר"י המור 5מק לא להרמ"א ובין להרש"ל דביןל'העיר
 ועד. סופר התם פסל ט"ט הכי יאו דאי וממפק לחומרא פסק אלאאמרו

 פסול אמרו אומר הטור דלדעת וס"ל לחתימה כתיבה בין מחלקוהרד"ך
 כחכיר ובין 'אמרו א'ומר בין שמחלקים ויש בחתיטה. כשר אבלבכתיבה

 הוי לא ומש"ה בפניהם שלא שלוחין כטמנה הוי דאז והעדים הסופרשם
 סי' אה"ע בב"ח )עיין והר"ן כהרא"ה המור דעת זו סברא וע8"ימילי,
 בדחוקים עצמם את הכניסו המפרשים אלו אבל שם(. ובדרישהקכ'
 ו5וסל 'ההא"ש אביו בשימת הלך שהמור שההטבו ס8ני וזהו לצורךשלא

 הרא"ש כאביו המור שהחליט מצינו לא באמת אבל כר"י '14מרובאומר
 הרמ"ה דעת מביא עצכי כדעת להלכה שפסק אחר קכ' בסי'ואדרבא
 שהוא המור דברי בפשמ מבואר ו'הוא בעיני והנראה והרא"ש.והרי"ף
 בישראל כן תעשה ולא כשר דאמרי אמוראי הני וככל כשמואל9סק
 יחתמו ולא הסופר יכתוב לא כתב ולכן עדים תשכור דהטמא חששמשום
 כתבו אם ובודאי בישראל כן תיגשה שלא משום לכתחילההעדים
 מגורשת מפק בד"עבד דאפילו הרמ"ה דעת ומכיא מגורשת, להונחגו
 מסכים אינו הוא אבל בטל הגט כדיוגבד שאפילו והרא"ש הרי"ףודעת
 הוי לא אמרו דאוטר ק'מא' בסי' כרנב ולזה כשר הגמ בדי'עבד אלאלהם
 היה ולא החוס', לדעת שסול ועד סופר דחתם קל' בסי' עוד וכתכמילי
 הכגרש ב5' לזה מסכים ג"כ הרא"ש אביו הרי הובס' לדגגת לוטרצריך
 המחמירים כל דעת היא 'וכן לעיל שהבאתי כמו ובתשובותיו ו'סי'

 מביא דהטור אלא ועד. סופר בחתם ובין אמרו באומר 'ביןברטוווייהו
 חרנם הכי ומשום. ועעיטה ולא דכשר אמהראי כהני דסברי התוס'דעת
 המור דעת טמש רזוהי חומרא. ממעם ולא הדין מן פמול 'ועדסופר
 הדין מן פסול סופר וחתם תעשה ולא כשר אמרו דאומר התוס'כדעת
 וצריך המגרש ב5' הרא"ש בפ0קי הטיר בעל וכתב והא הספק. מןולא
 אביו דעת זוהי אמרו ואומר ועד סופר התם להחמיר לשביהםלחוש

 עדים תשכור שגאש משום 9סול אמרו אוטר עצמו לדעת אבלההאעש
 טקמינן עאכ דסופר. דכיטופא חורבא חשש בהטום פסול ועד סופרוחתם
 בישראל. כן תעשה ולא כשר אמרו דא'ומר פסקדהמור
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 הרמב"ם בדברי פירושו ע5"י ההמב"ם כדעת ממש היא הב"ידעת
 אמרו באומר כר"י לגמרי 5סק דהרמב"ם והוא משנה בכסףשהביא
 אלא אמרו אומר פוסל אינו דר"י משום תצא לא נשאת אםואע5"כ
 לפסול קכ' סי' אה"ע בשו"ע 5סק ולהכי דאוריתא ולא חעהטאמשום
 דמתנה רמד' סי' בח"ם פסק גם כשר, בדיעבד אבל לכתחילה אמרואומר
 בחתם מכשיר שהרמב"ם ואע5"י מתנה, לנבי גם 5סול אמרו ואהמרכנם
 סי' אה"ע בשו"ע פוסל הב"י 'ומרן הכ"ז גרושין מה' בפ"ט ועדסאר
 חתם הכשיר לא דהרמב"ם הבית ובבדק בכ"ם מבאר הרי סי"חקל'
 שם השו"ע לשון 'ממש. וזהו פוסל לכתחילה אבל בדיעבד אלא ועדסופר
 שאינו היינו ע"כ, פוסלין שיש מ5ני לעד הסופר לחתום שלא לזהריש
 סי' אה"ע בשו"ע הב"י מרן דהוסיף ומה בעלטא. לחומרא אלא הדיןמן

 למנות רשות לו נתנה אם מתירין ויש לשליח מימסרן לא ומילי כוילילה דהוי משום' אחר שליח לעשות יכול אינו לקבלה דיטליח סמ"גקטא'
 שליח עושה לקבלה שליח אין אז מילי הוי ואי לא 4ע מילי הוי אמרואומר אי תלוי הדבר דהב"י דאליבא הרמב"ם כדעת סובר אינו בזהשליח,
 לן איתברר דלא אע5"י בזה, הרמב"ם שימת אבל אטרו באומראפילו

 המתנה מתנה לגבי כתב דהכי מילי הוי נמי אמרו אומר דודאיבפירוש,
 אמרו לשלשה אמר כיצד לשליח דברים למסור יכול 'אדם שאיןכגט

 מקום בשום כתב ל'א ואע5"כ מילי ה'וי אמרו דאו13ר 'הרי וכו'ל5ו"5
 טעמא האי משום וזהו לקבלה, בשליח שליח עושה שליחלאסור
 בכל ולא בנמ בי"ד נדר הוא לשליה מימסרן לא דטילי לעילדפרשנו
 אמרו באומר פוסלים והב"י דהרמב"ם לומר אפשר וא"כ דשליחווצמילי
 או ולהב"י בי"ד גדר במובן מילי כהטום להרמב"ם שונים. מעמיםמ8ני
 )היינו, חורבא, חשש משום או בשליחות 5גם שהוא במובן מילימשום
 ולדעת מילי משום הרא לקבלה בשליח אטרו 'אומר ד5סלי אלולדעת
 הורבא(. חשש משום הוא דמכשריאלו

 בקצור לזה ונוסיף אמרו, באומר הפוסקים דברי באור גמרנובזה
 דאלו אליבא אמרו אומר של ה5סול מעם את לברר אחדיםדברים
 5סול אמרו דאומר דסברי אלו וכל לאלפס הרש"י שימת א(ד5סלי.
 ונמסרים, חוזרים להיות בדביים כח שאין היא לקבלה שליח לגביאפילו

 והרשב"א הרמב"ן שימת ג( בי"ד. גדר במובן מילי הוי אמרודאומר שבארתי כמו הרמב"ם שיטת ב( 5גהטה. שליחות במובן טיליהיי~
 לשמה. שלא הוי אמרו דא'ומר התוס' שיטת גם שהיאראפשר

 חורבא. חשש משום פסול אמרו דאומר מוכח ומגמראד(
 ליה דאית דטאן אליבא בטל שהגמ כהטמע הראשון המעםע5"י

 שהוא ואפשר 5סול שהוא אפשר השני הטעם עפ"י אמרו, באומרמילי
 במל, ולא 5סול רק שה'וא ודאי והרביעי השלישי הטעם וע5"יבטל,
 מאן דכל ברורות בראיות העלה אפרים והבית דרבנן פסול אלא הוייא דלשמה משום אמרו אומר ד5וסל דטאן דמדקדק 'קכ' בסי' בב"שדעיין
 הוא אמרו דאומר הפסול הגט לכתיבת שליחות צריך דישין ליהדאית
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 אמרו ואומר כשמואל פמקי מרבואתא דהרבה דבר יסוף דרבנן.רק

 לכתחילה 'דוק'א זהו אמרו 'אומר לפמול כר"י דפפקו אלו ואפילוכירטך
 אפילו אמרו אומר דפמלה אחת דעה רק נשארה ולא דיעבד ל'אאבל

כדיעבד.

 בפניו שלא שליה מנוי עניןז.
 מקשה התקבל מוף בר"ן והובא בחדושיו דהרמב"ן ידועככר
 בפניו שלא שליח עושה אדם אין וכי אמרו אומר פסול מעםמאיזה
 הוי הבעל מ5י הסופר שמע לא דאם הגט בכתיבת הוא דכללותיר'ן
 שלא ה'וי נמי והעדים הסופר שם במפרש ואפילו לשמה שעאכתיבתו
 ועדים סופר דבממנה וסובר עליו חולק תלמידו והרא"הלשמה.

 המכים 'הר"ן ונם כשר הגט אלא אמרו דאומר דין הוי לאמסויימים
 בין ה"א ומהלוקת והר"ן הרא"ה בדברי שונות שימות 'ויש זו.לדעה
 דברי מפרש ג' בבית בתשובותיו הרד"ך אלשקר. ומהר"םהרד"ך
 רעדים סופר אותם ממנה שאני ל5ו"5 אמרו באומר דמיירו והר"ןהרא"ה
 לפו"פ אמרו באומר 'אבל כשר זה באופן דדוקא הגט על ולחתםלכתוב
 דפסול והר"ן הרא"ה מודים בעצמו אותם טנה ולא ויחתמושיכרנבו
 ו'משום להם מקום מראה כמו הוי בעצמו אותם מנה שלא דכיוןמשום
 דעת ג"כ וזוהי הכי, אמר לא ובעל לחרנום לו "אמרו דסהפרכיסופא
 מפרש אלשקר ומהר"ם הר"ן. דברי בבאור קכ' סי' באה"עהדרישה
 ה'סופר שם בהדיא פירש אם מותר אמרו אומר כל ולהר"ןדלהרא"ה
 מהר"ם פירוש תפס הב"י בעצמו. אותם טנה לא אם אפילו'והעדים
 הרא"ה על היינו עליהם, חולק אבל והר"ן הרא"ה דברי בבאוראלשקר
 לי שאין ואע5"י עליהם. חולקים והרא"ש הרמב"ם שנם ומביאוהר"ן,
 לא זאת בכל ביניהם, ולהכריע אלי נדולים הרים בין ראשילהכניס
 מכיון 'אצלי בספק והר"ן הרא"ה דברי באור את להענאיר לבימלאני

 לא הרא"ה דברי מתוך לבן. בבי על שחור לפני כתוביןשדבריהם
 הסופר שם הבעל שטפרש כל להתיר דעתו 14ם בעצמי להחל*םיכולתי
 לכועיבה שלו שלוחים לה*ות בעצמו אותם כשממנה ווקא אויהעדים
 אבל ועתו, בבאור אלשקר מהר"ם דברי שצודקים וא'פשריחתימה,
 שלוחים בעצמו בממנה אלא מתיר דאינו להדיא מוכח הר"ןמדברי
 בפירוש כתב דהרי שמותם, ומפרש אמרו בארמר ולא בפניהםשל'א
 מה לכל לשנותו להם מסור שהדבר סבורים הם אמרו להם שאמרכל

 כמראה אלא אינו ויחתמו ופלוני ו5לוני הבעל להם שאמר ומהשירצו
 אנחנו שנמנה הבעל לנו אמר למה כן לא אם אמרי דמימר להםמקום

 באמר דאפילו הר"ן מברת בהדיא לך הרי מדעתו, הוא 'מינן ולאשלוחים
 התיר ולא חורבא חשש יש בעצמו השלוחים את מנה ולא 5ו"פלהם
 לפו"8 אמרו להם שאמר היינו בעצמו, השלוחים את בממנהאלא
 ואפילו ולחתימתו, הגט לכועיבוע שלי שלוחים ל'היות אותם ממנהשאנ*
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 מהא כנראה הר"ן פסל חתומו ואתם ויכתוב לפ' אמרו להם אמראם
 לסופר אמרי אינהו דמ"מ כיון ושמא בזה"ל הרא"ה על קושיתודמתרץ
 לא 'אא"כ אמרו באומר 5סול הגט אופן דבבל אלא מניה, מכספילכתוב
 מה עדות בתורת למסור אלא להם שמדבר לאלו דבר איזההשאיר
 ברור נראה ויותד ועדים. למופר ,אותם טמנה שהוא הבעל להםשאמר
 אפילו אטרו אומר לפסול לדבריו ראיה הביא דהרמב"ן ממה הואדהכי
 דחה לא והר"ן ויחתמו לפו"5 בהדיא בנמרא דאיתא מהא שליחבממנה
 אל'א מהני לא והעדים הסופר שם דמפרש מודה ;כ"ח אלא זוראיה
 הרד"ך. וכדעת בעצמו, א'ותם כשממנהדוקא

 בעצמו השליח בממנה ,אלא התיר לא שהר"ן לנו שנתברר'מכיון
 נראה היה לכאורה עליו. החולקים הם מי נבאר לפו"פ אמרו באומרולא

 ראפילו ה'אמת מן רחוק נראה זה אבל לזה מסכים היה הרמב"ןשאפילו
 בעצמו כשהבעל אפילו אוסר שהוא הרמב"ן בדברי ככה הביןהרד"ך
 דשליח וסובר לנמרי הר"ן סברת על חולק הרא"ש השלוחים. אתממנה

 בעצמו הבעל ע"י אפילו בפניו שלא למנות אפשר אי הנמלכועיבת
 איתברר לא זה בענין הרמב"ם דעת האומר. פ' בסוף בדבריוכדאיתא

 פסול לטילי שליחות דלהרמב"ם מביאים הרד"ך וגם קכ' סי' דהב"ילי
 אפשר אבל פסול לפו"פ אמרו דבאומר איברא ברור. אינו וזה אופןבכל

 דנרושין מהא מוכיח שהרו"ך ומה כשר, בפניו שלא שליחדבממנה
 אליבא בפניו שלא שליח עושה והבאה להולכה בשליח דדוקא הכ"בפ"ז

 היא. דחוקה הוכחה לקבלה ושליח הגט לכתיבת לא אבלדהרמב"ם
 כמהר"ם הר"ן דברי מפרש הוא אבל קכ' במי' הר"ן על פלינהב"י

 אפשר וא"כ והעדים. הסופר שם במפרש מתיר דהר"ן היינואלשקר,
 השלוחים את ממנה בעצמו כשהבעל להתיר מסכים היה הב"ידאפילו
 כתב שהרי זו לסברא סמך קצת ויש הרד"ך. שיטת עפ"י הר"ןכדברי
 נחנה אם אפילו אחר שליח לעשווע אין לקבלה דשליח קמא, סי'באה"ע

 דשליח 5סק שם סי"ד ובסוף מילי דהוי משום שליח למנות רשותלו
 אמרו אומר בין 'דמחלק הרי השליח, בפני שלא לעשות אפשרלקבלה

 החמיר 'דהב"י אפשר אעפ"כ בפניו, שלא שליח ממנה וביןמדעתכם
 בעצמו בממנה אפילו אופן בכל ופוסל לקבלה טבשליח הנמבכתיבת

 מכשיר אי להוכיח אפשר אי המור מדברי בפניהם. שלא השלוחיםאת
 בסי' והב"ח הב"י בדברי ועיין לאו, או בעצמו השלוחים אתבממנה
 ואינם הר"ן בדברי אלשקר מהר"ם דעת על מיוסדים דבריהם אבלקכ'

 בפנ"הם, שלא בעצמו שלוחים ממנה ובין לפו"פ 'אמרו אומר ביןטחלקים
 דמבר משום הוא אמרו באומר הטור בעל של טעם דאם אמינאואנא
 בממנה א"כ עדים. תשכור שמא משום תעשה ולא דכשר אמוראיכהני

 תשכור דהטמא הששא ליוע עדות אלא לאלו מסר ולא בפניהם שלאשלוחים
 לנו יוצא פנים כל על עבדי. לא מעשה קאמרי ויב'ורא כהטוםעדים
 דהרמב"ן בעצמו, העדים את במטנה מתירים והר"ן דהרא"המזה

 אי לן איתברר לא והב"י והטור הרמב"ם ודעת עלייהו, פליגיוהרא"ש
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 כהר'א"ה להלכה פמק המהרש"ל גיסא ולאידך מכשירין. אופימלין
 עפ"י להקל הסכים קו' מי' 'אפרים הבית הגם התקבל מוף ביש"שוהר"ן
 שליח. במנוי להקל קצבי טהר"י בשם למעשה הלכה ומביאהר"ן

 ומתנה בז'כיה שכתב כהר"ן מובר ה"ה שגם מביא אלשקרומהר"ם
 ולדעת כשר, בנט שאף סוברים יש ל5ו"8 אמרו באומר וטיהו ה"י8"ד

 דחה בצדק אבל והר"ן, הרא"ה לשימת מכוון הוא אלשקרמהר"ם
 אמרו דאומר הסוברים לאלו מכוון דה"ה אלא זה פירוש אתהרד"ך
 מבריסק ומהרי"ם מלאדי זלמן שנהאור ר' החסיד גם הדין. מןמותר
 להקל מברא עוד דאיכא במקום והר"ן הרא"ה לסברתהמכימו
 לעיל.וכט"ש

 בפניהם שלא ועדים סופר ממנה הבעל שאם הוא מזה לנוהיוצא
 אלו דעות סמך על עגון במקום להקל יש שלנו שמר בנומחכדאירנא
 כשר ובדיעבד דרבנן רק הוא כתבו באומר דאפילו א( :המקילים

 מדרבנן רק הוא אטרו באוטר ד5ומל ר"י דאפילו ב( אמרו. באומרוכ"ש
 והלכה ה5ומקים רוב דעת ג( לכתחילה. אפילו תעשה עגוןובמקום
 והרי"ף. הר"ח לכבוד דחשו אלא אמרו באומר 'דמכשירכשמואל

 לדעת אפילו ומותר אמרו אומר הוי לא בפניו שלא שליח דבממנהד(
 הבאתי ולא להתיר, סמיכנא דא על רק לא אבל אמרו. באוטרהאומרים

 תנו האוטר כתבו 'אומר 'ב;נין אלו ימפיקות וקולות אלו שיטותאת
 בוורות בראיות להראות אלא בפניי שלא שליח וממנה אמרוואומר
 וחושש טועה אלא אינו זה בענין איש אשת לאימור שחשששמאן

 לגזירה. גזירה רק שהוא במקוםלדאוריתא

 הבעל. מפי שמעו לא אם הערים חתימת עניןח.
 לגבי רק הו'א אטרו אומר בענין כה עד שאמרנו מה שכלדע
 עוד יש דידהו דלנבי הגט על החותמים העדים לגבי ולא הגטכתיבת
 עדי דאמר כר"א 8סקינן דאנן ראשית מא'ד. חשובה והיא לקולא8נים
 עיקרו כל וא"כ העולם, תקון מ5ני נתקנה חתימה ועדי כרתימסירה
 אפשר מדרבנן שעיקרו דבדבר ברור וזה מדרבנן הוא חתחמה עדישל

 במזויף ר"א מודה דאטרינן ואע8"י שהזכרנו. המקילין דעת עללסמוך
 וכדכרנב דאוריתא ההא מתוכו ז"מזויף דהפמול לומר מברא איןמתוכו

 הנזכר. במי' הרד"ך כתב וכן ה"ה ו8"ג הי"ז גרושין מה' בפ"אהרמב"ם
 השטר ומתוך 'משום מועכו מזויף שייך לא זה דבענין לי נראהוגם
 מודה בד"ה ע"א ד' גיטין בתוס' הר"י וכדמקשה זיוף שום נראהלא
 קרובים, או פמולים בו שהחותמים מתובו למזויף לשמה שלא עניןסה
 ואם כתיבה, אטו חתימה דגזרינן הועם' לתירוץ אנו צריכיןוע"כ

 בחתימה. כ"ש 'אמרו( באומר )היינו דרבנן הוא הפסול כופאבכתיבה
 אם לך"א שאפילו דעה הביא ה"ח פ"ג 4גרושין שהרמ4"םואע8"י
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 האו"ז דעת וזוהי דאוריתא בטל הבט הוי לשמה שלא העדיםחתמו
 מדאוריתא 5סול לשמא שלא דחתימה רכח' סי' הדשן בתרומתשהביא
 אנולי לשמה דוכתב ר"א קסבר עדים דאיכא דהיכא כהטום לר"אאפילו
 הטור כתב וכן זו שיטה דחה הרמב"ם אבל קאי, בגט דכתיבהמילתא
 אלא עוד ולא במל, לא אבל פסול לשסה שלא דחתימה בהדיא קלא'בם'

 שלא העדים דחתימת הרמב"ם בדברי אחרת גירסא 'מביאדבתה"ד
 עדים דאיכא דהיכא ר"'א דכךדה סוגיא דהאי וסובר לגמרי כשרלשמה
 אשר דעות שתי לזה נצרף עוד היא. דהלכתא אליבא לאו לשמהדבעי
 והדא צז' סי' אה"ע הלק אברהם ברית ובשו"ת שם בתה"דהמצא
 אחדים בפסולים לא אבל כתיבה אטו חתימה חיישינן בלי4מהדדוקא
 הפסול אי אנן, נחזי וא"כ כתיבה. אמו חתימה גזרינן ל'א דבדרבנןועוד

 גזדינן לא הרי לשמה משום ולא עצמו בפני 9סול הוא אמרובאומר
 ולשמה משום הוא ה5סול ואי 'אחרים, בפסולים כתיבה אמוחתימה
 הדין דע5"י ליה אית זו סברא בעל הרמב"ן דהרי מדרבנן הואעכ"ח
 כתבו באומר לשמה משום ליה דאית והתוס' בשמואל, כשר אמרואומד
 שהבאתי הב"ש לדעת ובפרט אמרו, באו'מר אמוראי כהני דהלכהסברי
 טדרגנן אלא 9סל לא אמרו אומר לשמה משום ליה דאית מאן דכללעיל
 5סול אמרו אומר ליה דאית שלמאן וכיון אפרים, הבית שהוכיחוכמו
 גזרינן לא ובדרבנן דרבנן, הוא דהפסול נמי ליה אית לשמהמשום
 ליתא דרבנן 5סול דאפילו להחליט צריך היה מזה כתיבה. אטוחתימה
 בפניו. שלא שליח מנוי ע"י וכ"ש אמרו אומר ע"יבחתימה
 חתימה ד5סלי והב"ש הרד"ך של אלו דעות שתי לנו שנשארואלא
 להקל שיש אמינא ולזה דרבנן. רק הךא שהפסול אע5"י אמרובאומר
 מותר לגזירא גזירא שהוא כזה דרבנן דבפסול ראשית עגוןבמקום
 דתיקץטה עב' סו' גיטין התוס' וכדעת עגון במקום לכתחילהאפילו
 דבואתא הני דכל דאליבא ושנית הדחק, בשעת לכתחילהאפילו

 והמור והרשב"א הרמב"ן והם לקבלה בשליח אמרו אומדדמכשירין
 בין מחלקין עכ"ח לסופר 'אמרו באומר ופוסלין דקמאי וקמאיוהר"ן
 צריך אין ובשליחות לשמה צריך דבכתיבה בזה לקבלה ושליחמופר
 ממה אלא לשמה הוי לא אמרו דאומר סברא האי להם ומאיןלשמה
 וכן עומדת, לגירושין לאו אשה דסתם ע"ב כם' גיטין התוס'שכתב
 אז כי לגרושין עומדת האשה היתה לו אבל הזכות, בם' הרמב"ןכתב
 עומדת לגירושין זו שאשה לן ברור עגון במקום וא"כ לשמה. שפידהוי

 להד' דנא גימה בקונמרס הובא סודאדראן וההמ"ה הרדב"זוכדכתב
 והיא לגדשה אותו דכופין דבמקום כד' ודף ים' דף זיוויץ רמ"שהג'

 וכ"ש עומדרע לגירושין לאו אשה סתם אמרינן לא להתגרשמתרצית
 זו אשה דבודאי גימה את לתבוע באה והאשה ברור ענוןבמקום
 לשסה. שלא הוי לא ותו עומדתלגדושין

 היתה שהחתימה במקום היינו כזה, דבגט לדייק אפשר סזחויורטר
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 הוא כשר הגם דהרי עומדת לגירושין דאשה ודאי אמרו אומרע"י
 תקון מ8ני אלא הגם על חותמים עדים דאין דהא העדים, חתימהקודם
 ובפרם והרא"ש התום' לדעת תקנה ולא מובה עצה רק הואהעולם
 האשה וא"כ כא'( וף דנא גימא קונמרם )ע*ין הגט את שקורעיןבזה"ז
 ואין העדים חתימת קודם שהוא כמו זה בגם טנדם לגרושין עומדתהזו
 בכל חתימה עדי להצריך שהחמיר והיחיד לשמה. דשלא משום כללבזה
 שלא שליח מנוי ומכשיר עגון במקום מודה והוא המהרש"ל הואאופן
 זו אשה דממ"נ הרי העדים. לחתימת וכ"ש הגם לכתיבת אפילובפניו

 ליכא דלשמה דחשש וכיון לשמה שפיר והוי זה בגמ עטדתלגרושין
 אלו לדעת לקבלה מבשליח חתימה בעדי 'אמרו אומר יגרעמדוע

המכשירין.
 גימא בקונמרם הרידב"ז שהביא בהצעה להשתמש לנו 14פשרעוד

 חתימה עדי בלי הראשינה הפעם פעמים לאשה הגמ את לתתדנא,
 שלא וכדי עליו. העדים שיחתמו אחרי חתימה בעדי השניהוהפעם
 ראיך התימה בעדי הגם את לתת צוה הבעל שהרי הוראה מורייפקפקו
 עדי של שהמנוי הנ"ל המנוי בשמר הזכרתי לבן הבעל, מצוי בי"דישנו

 אלו חתימה בעדי לה יתנד ירצו שאם בי"ד ברצון תלוי 'הואחתימה
 כלל. חתימה עדי בלא לה יתנו ירצוואם

 . ר ב ד ף ו םט.
 בידה הנ"ל ושמר עגון במקום לבי"ד האשה כשתבא דברמוף
 : הדעות אלו ממך עליגרשוה

 בכתב בכתב עגון במקום להקל פסקו האחרונים הפו0קים דכלא(
 ידו. בכתב כתב הבעל הרי והכא בפקח,ידו

 הוא דהפמול כתבו באומר אפילו דמברי הראשונים מן דישב(
 שליח ובממנה מדרבנן שהוא מודים הכל כמעמ אמרו ובאומרמדרבנן
 הטחמירין לדעת אפילו בעלמא חומרא שהוא וכ"ש כ"ש בפניושלא

 לגמרי דמתירין שהבאתי והאחרונים והרש"ל והר"ן הרא"ה לדעתובפרמ
 שליחות.טנוי

 שליחות מנוי וכ"ש אמרו דאומר פסול אין דממ"נ שחדשתי מהג(
 פסול משום בחתימה פמול אמרו אומר דאי חתימה, בעדי בפניהםשלא
 כהטום הרא הפסול ואי כתיבה אטו חתימה גזירה אמרינן לא עצמושל

 לחתימת שליחות בעינן לא דודאי משום 'מחוודת זו )ודעהדלשמה
 דאיהו מילתא וכל הגט את לחתום יכול אינו בעצמו הבעל דהריהעדים
 עכ"ח כאן אין שליחות דכהטום וכיון משוי, מצי לא שליח עביד מצילא

 שבארתי כמו עוטדת לגדושין זו אשה הרי לשטה( משום הואדהפסול
 לשמה. שפירוהוי
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 לאשה הנם את לתת הרידב"ז של ההצעה אורטה לזה ולצרףד(
 דמברי הפוסקים אלו ולדעת התימה בעדי ופעם חתימה עדי בליפעם
 מעליא. גם זה הוי עגון במקום חתימה עדי בלא כשרדהגמ

 כה יהיה 7עיל שהבאנו ש7יהות מנוי שמר ידי דעל הוכחנובעה"י
 בפניו. ושלא הבעל והטכמת רשות בלי עגונה אשה לגרש בי"דביד

 מקיקולים להזהר נדי זה בשטר תיקונים להכניס שצריך 'אנכיומרגיש
 והרבנים וקדושין, גיפיז במיכ יודעים שאינם הממדרים אלוע"י

 הישנה המחלה ננד מועילות תרופות איזו לנן ימציאו בידאיהגדולים
 א7ו הרי המק7קלים, השש משום עגונות בתקנת חדהטה הצעה כלידים בשתי 7דחות לנו חלילה אבל דאפשר, מה בכל לתקן וצריךהזארנ

 להם נניח ומדוע כך, ובין כך בין שלהם את עושים כברהמקלקלים
 אומללות. עגונות רבבות לגבי שלנו והיושר הצדק חוש את גםלקלקל

 תנאי ועל נמשיב ולא כשואל רק הדברים אלו כל כותבוהנני
 הערך דל כתלמיד ואני ישראל, תפוצות בכל ההוראה גדולישיסכימו
 באתי ולא התורה, דגל נושאי של רגליהם בעפר להתאבקשמתאוה
 ח"ו להקל ולא יוד של כקוצו א'פילו והקבלה הממורה נגד ראשלהרים
 הוראה שגדולי אנכ* ומקוה תלמידו. תלמיד אפילו 'או פומק איזהנגד

 כיום מפיהם הוראה שתצא עד גבולו את וירחיבו זה בעניןיתעמקו
 בצערם שמשתתפים אלו עם חלקי שיהא תפלה ואני סיני. מהרנת*2תה

 המאור בכח העגון מכבלי דרור להן ומבקשים ישראל בנותשל
 הקדושה.שבתורתנו


