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כ"ג*

 בכתובה. לכתוב יש איך עצמו בעולת שנושאמי

 : ה ב ו שת
 נחלת )ע' הננאי מפני לכתוב אין כעולתא וגם בתולתא, לכתוב אקוראי
 כיון אמנם אכתובתיך". לכתוב טוב בתולייכי" "סוהר רתחת ואפשרשבעה(,

 חולקין ש"ם ואע"ג הטור, פי' וכן בתולות כשאר כתובה לה רכותב כ'רהרסב"ם
 נערה גבי לפסוק טוב מ"ם ה"ג( בתולה נערה סה' פ"א סל"ס )ע'עליהן

 רע"א שו"ת ועי מראורייתא" ליכי רחזי סאתן זוזי "כסף ולכתובכהרטב"ם
 עיי"ש, מנה אלא חייב ראינו סורה הרמב"ם בוגרת רגבי שכתב ע"ב, סי'החרשות

 שם. שהביא ומה ג' ס"ק בפ"ת קע"ז ס-'וע'

כ"ד*

 ראוריתא. כתובה שיעורבענין

 : ה ב ו שת
 סאתים סך הוא ראורייתא כתובה עיקר כי קצ"ח סי' ח"ם בחלק הח"סכתב
 ששסעתי לסה ססכים וזה מארק, 140 מצוסצם חשבוני לפי וזהצוואנציגער,

 רהינו צוואנציגער כ' יתן הבן שלפריון הח"ס רבו בשם שיק סהר"םממו'ר
 סי' ב' להועיל סלסר וע' סארק 15 ליתן נוהגין ראנו כתבתי וכבר מארק,14

 רער בעריכט צוויטען אים הילרעסהימער רר' סו"ר פאן אבהאנרלונג ריאנ"ח,
 ,*8זן. 1868 ישיבהאיזענשטארטער

כ"הי

 ולא לסטה סלסעלה אחת פעם אלא סעורה הית' לא אחת ששיטהבגט
 אחר. גט צריך אי למעלהמסטה

 : ה ב ו שת
 ל"ר. ס"ק בפ"ת ועיי"ש בהג"ה י"ח סעיף קכ"ה סי' עיין סעורהברין

 שלא אפילו רברטבר תשובה בפתחי שם שהביא צ"ר אות גיטין בסרר עייןועור
 סשיב בשו"ת שראיתי ואף זיוף. חשש ראין כיון ~אהר בעירוי כשר עיגוןבטקום
 כתב כבר ס"ס בעירוי שסחמיר העזר אבן בחלק זצ"ל רוולאזק מהגאקרבר
 להנאון הסים בריכת רבספר כיון קי"ס סי' חאה"ע בתשובה שיק סהר"םסו"ר
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 יש סעורה, היה לא אם ניתן כבר אם בריעבר סכשיר ניטין סרר בעלמהר"ם
 לענ"ר אחר נט א"צ אחת פעם מעורה רהיה רירן בנירון וסכש"כ כן.להורות
 הגט. ניתן לא ערייןאפילו

כ"ה

 ביחר. ערים לב' הבעל מצוה אםכענין

 : ה ב ו שת
 זצ"ל. קרנויא סענרעל ר' הנאוןמהרב

 וכו' ותחתום ער תהי' פב"פ אתה חבירו בפני א' לער אוסר סנ"גבסנ"ר
 יכלול להאריך ראוי שאינו סיבה איזה יש אם סנ"ר וכי', להשני כן יואסרואח"כ
 רברי פאריס עיר היא )אולי הזאת שבעיר ולפי וכו' ערים אתם יחראותם

 והשליחות הגט עניני כל להשלים קצר והיום שליח ע"י הם גיטין רובהמעתיק(
 שלא וכרי קצר שהוא השני בררך לאחוז הורגלנו יום באותו הכלוההרשאה

 ומתחליז השני. כררך לעולם לעשות שוב הסכמנו לנט, נט בין הנוסחלחלק
 לו אין בזה מהר"ם ררברי עיינתי שוב נכון, היותר הוא הראשון שהררךחשבתי
 שיאסר כתבו כולם ומהרמ"פ סרנליות מהר"י ובסרר רבסהרי"ל לססוך מהעל
 הררך. את עלינו האריך בחנם א"כ וכי' ופלוני פלוני אתם ביחר העריםלשני

 הראשון כררך לעשות ראוי היה לרינא נפקותא כאן היה לא אלוובוראי
 בענין לינע וקרוב נכון אינו הראשון כררך כן הרבר אין אבל רסלתא,לשופרא
 שיראו בענין רערוה מילי בכל רכמו הרברים נראין רלרעתי הגט. אתהפוסל
 בשמיעה התלוי ברבר ה"ה ערות, הוי לא לאו ואם אחת בבת הרבר אתהערים
 רמ"ש היא וטברא סיוחרת, ערות הוי לאו ואם בב"א הערים שישמעוצריכין
 וכי' חתסו ערים אתם בב"א הערים לשני מצוה אם והשתא סראיה.שסיעה
 על רפליגו לרבנן פסול בזא"ז להם סצוה אם אבל שלימה, ערות הויא"כ
 ר"ח בשם שם הסררכי לפס"ש סיבעי' לא והשתא לם"ר. רף בסנהרריןריב"ק
 סה לפי אפילו אלא בטלה, רהערות כריב"ק הלכה ראין הכמ"ג וכ"פורשב"ט
 לכ"ע בר"נ רהא חעמשא איכא ג"כ כריב"ק והאחרונים הראשונים רוברפסקו
 ר"נ כמו הם וקירושין רניטין כ' הר"ן והרי רסכות, עפ"ק פסול, מיוחרתערות
 סצוה אם וא"כ כן, הביא לס"ר סי' בח"ס הב"י וכן מיוחרת, ערות בהםופסול
 רפלונתא תאמר ושסא שאחזו סי פ' בר"ן ע' עצסו בפנ וער ערלכל

 שראו סעשה על להעיר שבאו בערים אלא שיכא לא ורבנןרריב"ק
 רהא ליתא זה, בכלל אינו לחתום רשות נתינת אלא כאן ראיז תתיסה בעריאבל
 בפלוגתא ותלי עריות שאר כסו רינן תתימה רערי להריא אמרינן רל"נבגיטין
 כסו רינן רגטין להר"ן ראייה קצת יש זו דסוגי' אמרתי ואנב ורבנן.רריב"ק
 קאסר אסאי הרשב"א ותמה עיי"ש. כריב"ק ס' ורילמא התם פריך רהאר"נ

 רפריך א"ש הר"ן לפ"ר אבל כריב"ק הלכה בסנהררין איפסיק הא רל:א,בלשון
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 וא"ש. כריב"ק רקיי"ל ממונות כריני הם נטין רלמא כלומר כריב"ק סבררלמא
 וקירושין רנטין יבמות בסוף להריא כ' רהוא שפיר הקשה לשיטתו הרשב"אאבל
 קשה. וראי ולרירי' שם הנ"י הביא וכן כר"םהם

 מעשה ראה וער ער שכל רוקא המנו מיוחרת רערות לחלק רישוירעתי
 אחר וכל אחר במעמר הם רהערים בנ"ר אבל 1ה ר4אה לא 1ה שראה ומהבפ"ע
 שיש ובאמת בפ"ע, א' לכל שאומר מה מויק אינו שוב לחבירו טאיומר מהשומע
 בסנהררין רהא להיפוך ראיי' קצת "2 ואררבה 1ה, על ראיי' לי אין אבל כן,לומר
 מראיי' הגרה רילפינן נתן אר' רפליני ררבנן רטעמא ל"2נא לחר מפרששם

 לעשות צריכין היו ממש אחת בבת אפשר היה ואלו כאחר רוקא להעיררצריכין
 ולפ"1 אחר, בסעמר רהיינו כאחר, שיעירו עכ"פ בעינן בכך, רא"א כיון אלאכן

 כן עשה לא ראם אפשר אחר ברבור שניים לצוות בכך ראפשר הבעלבצווי
 מיוחרת. ערותהוי

 כרתי רע"ם כר"א קי"ל ראנן כיון כך כל לעיכובא אינו 11  חשעאשום"ם
 נראשה אבל ערות. כשאר 1ה ראין וממילא כלל חתימה ערי בעינן ל4)ומרינא
 1ה אחר ב1ה להם מצוה אם רנראה אלי, היא וגרולה אחרת חששא כאןריש
 רעתו היה ראלו שמעון, וואח"כ בתחלה ראובן להם, שציוה כסרר שיחתמוצריך
 רהבעל ברור הרבר ואם כאחר, אותם לצוות לו היה הסרר על מקפירראינו
 ואק כרתי ע"ם ראמר לר"א ואפי' פסול, או בטל הגט שינו אם 1ה עלמקפיר
 אמרו ראמר בסוגי' התו"ס כמ"ש בהו פוסל שינוי אפ"ה חתימה בעריצורך
 לקולא אפי' יתירא לישנא רמפרשינן ס"1 ס"ה מ"ק סקם"א בב"ש וע'לסופר
 להכניס ראין וראי קפירא הוי אי ספק איכא כ1ה רבלשון וכיון לחומרא,וכ"ש
 אותם 1לצ11ת ספיקא בה רלית לישנא לסתפס ועריף ראורייתא ספק ליריעצמו
 רקל"ח רב"ב בסוגי' הראשונים במחלוקת תלוי רהרבר נ' ולכאורהכאחר.
 לפי ליטול שוין וכולן קרימה רין כאן אין לפלוני מאות וג' לפלוני מאתיםבאומר
 רין שייך ב1ה מאתים ושמעון מאתים ראובן יטול אמר ראם הרא"ש וכ'חלקו,
 ראובן יטול יחר אותם כלל לא למה קרימה לשם רעתו היה לא ר"רקריסה
 רנוטה נ' אררבה הכריע לא הרמב"ן )בחי' והרמב"ן עיי"ש מאות ר'ושסעון
 ובש"ע. עיי"ש קריסה רין בהם אין בכה"ג ראפי' חולקים וש"פ הרא"ש(לרעת
 וראי הרא"ש לרעת לשמעון מצוה ואח"כ לחתום לראובן כשמצוה בנ"רוא"כ
 גם רכאן אפשר מיהו קפירא, אין לכאורה הרמב"ן לרעת אבל קפיראאיכא

 רברי והא הרא"ש על רפליג הרמב"ן על לתמוה יש רבלא"ה מורההרסב"ן
 ראמרי' רכ"ו בתמורה כרצריו הא ערוך ש"ס ולכאורה הם סברא רבריהרא"ש

 ראשון לשון תפוס אמרינן לא כאחת שמות ב' לקרות וא"א הואיל יוסילר'
 אסר מרלא סבר רר"ם שלמים תמורת עולה תמורת באומר ראירי שםומפרש
 תמורת יאמר אם סבר נברא רהאי 44מר יוסי ור' וכו' ושלמים עולהתסורת
 לישנא ואמר למטעי ליכא אי אבל וכו' קריבה ואינה קרושה ה"א ושלמיםעולה
 ראובן יטול כשאומר וא"כ בנררים, הר"ן וכ"כ זו ואח"כ 11 כאומר וראייתירא
 ר' יטלו לומר לו היה קרימה לשם רעתו היה לא אלו מאתים ושמעוןמאתים
 מפורשים הרא"ש ררברי כיון הרמב"ן על ותימא מסש יוסי רר' הך והיינומאות
 לשמעון, ומאתים לראובן סאתים באומר הרסב"ן רסברת לתרץ ואפשרבש"ס.
 אלא ולשמעון לראובן סספיקין נכסיו יהי' שלא ארעתיה אסיק לא גבראהאי
 ולכך קרימה לשון כלל רעתו היה ולא בשוה לשניהם ליתן כרי בהם שישסבר
 ורא. נפררים רברים רהם ושלמים עולה בתמורת אבל בלשונו מרקרקיןאק

 מתחלה רנחית הרמב"ן רמורה אפשר ערים בחתימת ולפ"1 בלישני'.רריקינן
 מהר"ם שרעת שאפשר ובאסת להם, שאמר הסרר על שיחתמו וצריך קרימהלשם
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 ק"ס בס' שכ' אלא הסרר, על לחתום צריכין יה אחר יה להם ציוה "4םגופי'
 יוצאת כשגנה ויה תלי' הער שברצון משסע וכו' ראשון לחתים שרוצההער

 סקום כאן ראין לרון יש ח"1 גמין על לען הוצאת בכלל להיות שלא וס"ססלפניו.
 מרעתו כלום אוסר אינו שהבעל רבומננו מ"1 כלל הרא"ש עפמ"ש כלללקפירא

 קפירא. לשם היה רעתו לוסר ל"ש הססרר הרב צ11י ע"פ הכלרק
 רלעו תששא איכא ועכ"פ כ"כ ברור אינו הראשון רררך כיון העולהכלל

 מומסי בכל הוא כן כי ובפרט כאחר הערים לשני לצוות השני בררך לתפוסנכון
 נורע. אלא ואינו להוסיף רסבר ס"ג בעל כמהר"ם ורלא שהבאתי, וכמוגימין

כ"ז.

 ביום לכתוב צריכין וההרשאה בלילה, לשליח ונמסר ונחתם שנכתבגט
 מוב אם בהרשאה יסנים ג' לכתוב צריך וא"כ נ"ב( סי' לסג"ש פ"ת )וע,אחר
 לשליח הגט ססירת שסיררו ב"ר ראותו סאחר כלל, הישאה לכתוב שלאיותר
 האשה. ליר הנט נתינת יסררוג"כ

 : ה ב ו שת
 אבל לאלתר התשובה רוצה שמע"כ מאחר באחרונים לעיין פנאי ליאק
 באן שאין כיון וא"כ אחר ב"ר ע"י נעשה הכל אם אף הרשאה לכתובהסנהג
 ~סנים. הג' בה ויכתבו ההרשאה לכתוב "ם הרחקשעת

כ"ח.

 קארלןרוהע. בעיר גט סירורע"ר

 : ה ב ו שת
 נט שם "ם אם הנה בארען בסרינת קארלירוהע בעיר נט סירורע"ר
 סעינות סי על ריתבא סתא קרלסרוא שם וכתב וויל נתנאל ר' סהנאוןהמסורר
 ספני לחוש ריש חוי שפיר אך נהר, שם שאין אף נט שם לסרר לחוש איןוראי
 לשני לחוש יש וראי וכאן שלעייען בסרינת קארלסרוהע ששסה עיר עורשיש
 איוה לסצוא שיש כתב ל"ג סי' בח"ס והנה פ"1(. סי' בנובתק )עיין ב"שיוסיף
 לנהר ססוך לכתוב אסנם כך. ששסה אחרת מעיר העיר סוברלת שעי"זסיסן
 בסרינת לכתוב מוב ויותר פרסאות איוה רחוק שהנהר כיון נראה איןרינוס
 כותבין אם פקפוק קצת יש אך אנרות. של באררעיזע שכותבין כסובארען

 קאי ריתבא סתא לפרש יש סעינות סי על ריתבא סתא בארען בסרינתקרלסרוא
 סי על ריתבא סתא סרינה על לבתוב ררך שאין כיון אסנם בארען. סרינתעל

 הראשונים ניטין על לעז ריוציאו לחהש ואין קרלסרוא. על רקאי יורעין הכלסעינות
 נורע כעת שרק זכות לכף ירונו וראי כי בארען, בסרינת בהן כתוב היהשלא
 לסעשה אחליט לא הימב לעיין פנאי לי שאין יען אך קרלסרוא, עיר עורשיש
 לקסן. וע' בהוראה. בקי שהוא שלישי רב עור סס"כ( )חוץ עסי יסכים אשרער

כ"ט*

 של הרב שסירר גט כאן יש כי בנם ש"אמפפא עיר כותביןהאיך
 וה. על לססוך רוצה איני אך "סאנהיים", כתב והואהמחרשים
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 : ה ב ו שת
 רומלרארף אברק"ק מררכי מו"ה מהנאון מררכי מאמר בשו"תראיתי

 חותם ממנהיים,והשואל שאלה ל"ח סי' 1709( תקמ"ט שנת 555(8)ברונא,
 נברא הטה והשואל יע"א מנהיים פהק"ק רבה"מ ר"מ העס טעבלי הק' :עצמו
 הסופלא כקהלת חכם לממשלת המאה"נ אהרב מכנהו: המחבר רהנ'רבא

 שאינו רבר ירו מתחת יצא לא ובוראי כש"ת" פ"ה ע"ה נ"י בתורהומופלנ
 פעמים שלש 11 כתיבה ונישנה ונאמרה אמנהיים". פעמים ב' כתוב ושםמתוקן.
 המהבר כותב נ' בסי' שם וכן אמנהיים" המחבר נם כותב ושם מ"ט, בסי'שם
 העס טעבלי מו"ה והרב אמנהי"ם", שכותבין נרולים משני ערות לנו ה2 הריכן.
 בניטין, העיר שם כותבין האיך היטב ירע ובוראף רשם רביהמ"ר ר"מהיה
 עם המחובר שם כל וכן א' בלי אהמבורנ" עיר כותבין וכן במכתבו. שינהולא
 וע"כ א', בל4 "מן" הברת כותבין וכרומה ליעברמן קלמן, ועלינמן כנוןאמן"
 הראשונים ניטין על לעז שיוציאו לחוש ואין "מנהיים" ולהלאה מכאן שיכתובהנכון
 ראין כיון "מאנהיים", כתב אם רכשר נ"ל רבריעבר "מאנהיים", בהםשכתוב
 - והאמבורנ. בהמבורנ כמו לטעות מקום ואין ש1ש5ם540, ששמה עירבנמצא
 וא"כ פ5ש5ם540 בשם עיירות ר' שיש בלעקסיקשן ראיתי זאת שכתבתיאחר
 אורה ולא בא' ,מאנהיים" בו שכתוב רשם, גט להכשיר יש אם נרול ספק"2
 וה. על נשאלתי לא כיבזה

לק
 * לה אש

 התשובה. מתוך ויבוארו ניטין ,2סות בענין ספיקותכמה
 : ה ב ו שת

 כעת, אך )15ש[( ליב הוא המילה בשעת לו שניתן ששמו אמר האישהנה
 נשאר כי )011$[(, לואי בשם אם כי ליב בשם נקרא לא הולרו, מימיואולי
 לו היתה אם ירע לא נם מעולם לתורה עלה ולא שנה וחצי א' בהיותויתום

 צריך לואי השם שנם אמרתי אך ליב. המכונה יהורה המילה בשעת נקראספק שבלתי חשבתי יהורה הקרש שם להם ה2 ליב הנקראים שכל יען והנהכתובה.
 ומףר הח"ס שכתבו וכמו זה,' בשם אלא נקרא אינו כל שבפי כיון בגט,לכתוב
 כן על לכתוב. צריך בו שנקרא הלעז שם שנם פעמים, כמה שיקמהר"ם
 מצ~צ(י רכוותי' כי לואי, רמתקרי ליב המכונה יהורה : לכתוב מתחילהחשבתי
 המכונה אליעור : נ"י הילרעסהיימער עזריאל ר' מו"ר שסירר נט של "2ןבטופס
 טעמו עיי"ש לובא רמתקרי אייזק הסכונה יצחק בו שנכתב נט פסלשלמה שהמניני מ"ב ס"ק קכ"ט סי' בפ"ת רואי אחרי אמנם ווסא. רמתקריווסמאן
 יותר כאן רנם אמרתי לובא, והמכונה אייזק המכונה יצחק לכתוב ר"2והורה
 למעשה מ"מ קצת, לחלק שיש ואף לח5י, והמכונה ליב המכונה יהורה לכתובטוב
 לא מעולם ובוראי לגסרי, נשתקע יהורה שם כי נחמתי שובי אחרי לחלק.אק

 יהורי בשם עצסו חתם לא ונם לתורה פעם בה2ום עלה שלא כיון וה, בשםנקרא
 לכתוב שלא למעשה הוריתי כן ועל ליב, המכונה אריה שנקראין מיעוט"2 כי אריה, אם כי יהורה הקרש כשם המילה בשעת נס נקרא שלא ואפשרוה,
 נשתקע הוי לא ליב ששם ולענין לואי. רמתקרי ליב אם כי וכלל, כלל יהורהוטם
 להורהס היטיב כבר להאי שם כתיבה ולענין ק"ט. סי' שיק מהר"ם בשףתעיין
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 בתשובה לוי מטה בספרו פפר"ם רק"ק אב"ר האראוויטץ מררכי מוהר"רירירי
 המגרש, כרברי )058,45נ( יעזאיאז שמו היה המנרש של אביו והנה ט"ו.ס"

 שליח שלחתי כן על אשר האחור. בצר אביו מצבת על כתוב ראה שכןואמר
 ונמצא המצבה, של הפנים בצר הקרש שם כתוב איך לראות הקברותלבית
 מתוך ונראה "ישעיהו" תיבות, בראשי יפה חרוז שם היה נם אח2עיהו" :כתוב
 לס"ת עולה היה אביו ספק שבלתי הכרעתי כן על אשר כתבו. אורין שברהחרוז
 4צ: חתם וגם שם( אהלי בספר )ע.ין במרינתנו כן ששמם כרוב ישעיהוגשם
 הח"ס שמרברי ואף ישעיהו, אביו שם לכתוב הוריתי כן על אשר ישעיהו,עצמו
 גיטין ב' לכתוב שצריך קריאתו נורע לא ראם נראה היה כ"ה סי' אה"עחלק
 גיטע, ב' בענין פקפוקים כמה ריש כיון מ"ס ק"ו( סי' שיק מהר"ם שו"ת)וע'

 כמו לצרר יש ואיטלולא, כחוכא הארץ עם בעיני זאת נראה הזה שבזמןובפרט
 בשמם חותסין אק אנשים רוב בזמנינו והנה גיטין. ב' לכתוב שלאשאפשר
 יותר זה מת שהאב ואף הקרש, שם נשסע לתורה עלייה בשעת ורקהעברי,
 הקרי4אה וגם יקר היה הקרש שם חתימת הזאת בעת נם מ"מ שנה,משלשים

 ערה כן ועל זיכעל, הערר : אותו קוראין והיו המשפחה, בשם רוב ע"פהיה
 מהרורא ומש.ב שואל שו"ת וע' ישעיהו היה ששמו מומחה עפ"י שנכתבההמצבה

 היה היח2ה של העריסה ושם - מציבה. ע"פ ג"כ שהכשיר שי"א סי' ח"אג'
 כיון אך נשים, שפות הב"ש עפ"י רעלא כן: לכתוב וצויתי )10א%0(רעלא

 אוירעליע.- רסתקריא ג"כ: לכתיב אוירעליע)0110זט(ן(צויתי כל בפישנקראת
 אהררי רסתרי אנפי הלעז שמות כתיבת לענין שלנו בגט כאן ישנם לכאורהוהנה

.. 0 האוח בהברת וגם בע'. רעלא ובמלת בי' 6 או 0 אות כתבנו ליבשבמלת
 כתוב אוירעליע ובשם בסוף, א' כתיב רעלא שבטלת סתירה נמצאהאחרון

 ששת העולם, שכותבין כררך כתוב שהכל נמצא העיון אחרי אמנם בסוף.ע'
 רעלא שם וכן 56[ או ש0[ שנקרא יורעין והכל "ליב" רנא מקרסת כותביןליב
 מקרוב חרשים אשר השמות אמנם 10א*%. שנקרא יורעין והכל עתיק שםהוא
 במחנה )בזמננו הנהוגה הכתיבה עפ". לכתוב צריך אבותינו ירעום ולאבאו

 תזוע.( לא ומינההעברים,

ל"א*

 אטנם יונטעל. פעטים עצמו חותם וכן פעמים ונקרא טוב יום שמואחר
 בגט. לכתוב יש איך )44נ( שאן בלע"ז עצמו וחותם נקראברוב

 : ה ב ו שת
 כתב קכ"נ סי' שיק מהר"ם מו"ר בתשובת ראית. יונטעל שםלענק

 הוא יאנטיל ושם לתורה נקרא וכן טוב יום היה העריסה רשם פשוטרנראה
 כלל לכתוב רא"צ ט"ו סעיף קכ"ט בס" רקיי"ל השם וקיצור הנערות שםרק
 השם בקיצור או הנערות בשם כל בפי נקרא ר*אם פשוט גט בס' שם טסיקכיהו
 )מן שנקרא כיון נמי הכא וא"כ בגט. לכותבו יש הנערות בשם עצמו חותםונם

 זה בשם והנה יונטעל. השם לכתוב יש כן עצמו וחותם יונטעל בשםהיהורים(
 בגט ולא ניט.ן בט.ב לא זה שם נסצא ולא יאנטעל, או יאנטיל אותו שכותבין"2

 בבירור יורעים ראם הכריע שם ומו"ר חיים. רברי ובס' בב"ש לא גםפשוט,
 לכתוב יש יונטעל חותם שהוא כאן וא"כ חותם שהוא כמו כותביןחחימתו
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 ויאסעל קאסקא השמות אצל נטין בטיב מ"ש ועין טוב, יום משם נגזר רהאכן
 "ש שאן שם על אמנם יונטעל; המכונה טוב יום לכתוב יש וראי בתחלהוהנה

 לאות רומה שלו מבטא שאון וירוע .נ באות אותו כותב שבלע"ז כיוןלהסתפק
 שארלאס בניטין כותבין וכן צרפת, בלשון 06 לאות רומה ש' אות אררבהש'

 שהכל שאן :ותבין אם שנוי רהוי אפשר וא"כ 0118א068, צרפתי שםתחת
 שמבטא אות לנו אין רבלה"ק אחר בענין רא"א כיון אמנם פ068 אותויקהאו
 עתי במכתבי לכתוב רומיא בארץ ב"י אחנו שנוהגין מה )ובוראא נ כמושלו

 צריך א"כ בגט( לכתוב אין פ0*זאנ תחת זשארגאן או 81פשט0נ תחתושורנאל
 רבר,8"י *וברא הראג"ח. בשם קם"ב ס"ק קכ"ט סי' פשוט נט ע' ששזליכתב
 אך מארכובה( בלע"1 ע"ב מ"ב חולין )עיק י' אות יפ ותחת ,נ תחתר*אתי
 אם י', נכתוב רהאיך ראיה א.ן וא"כ י', כמו אותו מבטין היו שבימיואפשר
 י'. למבטא כלל רמיון לו ואין י' כמו מבטא"אני

 המכונה טוב יום לכתוב צריך רלמנהגנו פשוט רמתקרי או המכונרולענין
 שיש שכ' ס' סי' אהע"ז חלק רבר סשיב בשו"ת וראיתי שאן. והמכונהיונטעל
 לעזרי' הכנף עיקר זוסא רשם זוסמאן, רמתקרי זוסא הסכונה עזריהלכתוב
 מהסכמת ולא עזרי' השם מהוראח יוצא אינו זוסמאן בשם עצמו שכנהומה

 סי"ר קנ"ט סי' רם"א הנהת לשון בזה ויישב רמתקרי לכתוב יש ע"כהמרינה
 הסכונה טוב יום לכתוב צריכין היינו בנ"ר נם ולפ"1 והב"ש. הט"1 בזהשנתקשו
 שכ' ראף גיט'ן בט.ב רראית' משום בזה חוששני אמנם ששן. רמתקרייונטעל
 יהושע כתב אם מ"ם כשר הסכונה במקום רמתקרי רכשכתב כ"ר ס"קהב"ש
 ע"ז הלשונות שתי רכתב נרע רכאן לפסול יש הירש ורמיתקרי העשלהמכונה
 )ע"ש מ"ח שאחר שיסברו לטעות לרואה מקום ונותן רמתקרי וע"1המכונה
 והמכונה יונטעל המכונה טוב יום לכתוב הסכמתי וע"כ י"ב(. כלל שסותבלקוטי
ששן.

 בשם עצמו שקרא ששן שם כלל לכתוב שלא במחשבתי עלה מתחילהוהנה
 הח"ס אמנם קמ"ב. סי' קלוגר מהר"ש מהנאון שם אנשי בתשובת כם"שהנוים
 אלא כתב לא ואם לעני, המכונה לביאה לכתוב שיש הכריע ל"ח סי' ח"בחאאע
 כח"ס לנהוג לנו יש ראנו כתב קי"ב בסי' שיק מהר"ם ומו"ר פסול, לברלביאה
 אף ואוננארן, ובגסטרייך באשכנז נוהגים וכן בנעט סהר"ם הנאוןוכ"כ

 פעמים ררוב רבאשכנז ססתנר ווראי הנוים. שם לכתוב נוהגין איןשבפו*ן
 הצרכתי האשה בשם נם וע"כ פולין. כפנהג לנהוג "ין יהרות שם נשתקעכמעט
 בערטא. המכונה בתיה לכתוב רירןבנירון

 והוא בלע"1, רוש שכותב ל"ב ל' לבראשית ברש"י מצאתי :)הערות

 י"ר; ט"1 ח'; ט', שמות וע"ג 0פ0ן; יי,וא יונקו לועו ב' ב' ובשסות8*פ0יי
 והרואה ככי, ע"א כ"ח ע"1 צחור, ע"ב ל"א ברכות רש"י וע' ל"ט; י"ג.ויקרא
 כמש"ל(. מכאן ראי' להביא שאיןיראה

 רק"ק רב שולער חיים שסואל מו"ה הגרול הרב ירירי את גםחשאלתי
 הצרפתים השמות ובצרפת בעלזאס כותבין האיך עלזאס, במרינתבטללוויילער

 ע"פ שנכתבו ישנות שבכתובות ה*ש כן שרמיתי שכמו לי וכתב .נ בהןשיש
 תחת  עאשנעטטע וגם עאונעט כתוב נמצא רנא מקרמת סמיכים הור*אהבעלי

 כלל מובן לו יהיה לא נ תמורת אחר אות או יעאנעטטע יכתבו 1*4םא*שפפשנ
 מקום מנהג אחר בזה לילך לי היה ר' סעיף קכ"ט בסי' הרין מצר והנהוכלל.
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 אין פולין( מנהג )ובוקארעסם גוים שמות כותבין אין שבפולין כיון אךהנתינה,

 ערפת. וסנהג סנהגנו לפי לכתוב לי יש בע"כ 11("כ זה, בענין סנהגשם
 לסוסרו רעה ולא רשם הרב השתומם לבוקארעשט שנשלח הנ"ל הגםעל

 האיש שם לכתוב לי היה לרעתו כי מפיקותיו על סספיק תירוץ לו שאכתובער
 ואוסר הנ"ל פסקי לתרץ אני סוכרח כן ועל זשאן, לכה"פ או וזשעאןיאנטל
 אחרון. ועל ראשון ראשוןעל

 אוחה כותבין ש"מ שנייה הברה על והנה ט~נמעל, השם על נרברותחילה
 חת"סת בתר ראזלינן לפקפק אין וראי טל תנועה בלא ויש טיל כותבין וישמעל,
 בענין אולם קכ"ג. סי' ליווק"ע בתשובותיו שיק מהר"ם סו"ר וכס"שהבעל
 ולא בו' יונ' שחותם חתימתו בתר אןלינן אי לפקפק יש לכאורה ראשונההברה
 ר"ס חטף, קסץ תחת א' לכתוב נוהגין ואנן חטף, בקסץ רנקרא כיון בא',יאנ'

 בריר ~ה רהנה חתיסתו. בתר אןלינן כאן רגם נ"ל העיון אחר אסנםגאלרא.
 קסץ בסקום ונם חולם ובסקום סלאפום בסקום י' כותבין היו קרסוניםרביסים
 רהנקור סשום חטף קסץ במקום 1' כותבין היו לא המנוקר בכתב וראיחטף.
 נקור בלא אסנם וכו' לעברם מחלל ססגר בנקור כותבין והי' הקריאה עלסורה
 ס1חלט סיסגר וקוראין המנקרים הם וטועיס לעוברם, סוחלט, סוסגר, כותביןהיו

 כאן רהו' אינו וזה חולם, אר סלאפום על סורה רהו' שסוברים ספנילעוברם
 אף סלא קירש ר"מ שכותבין )כסו רקרוק לבעלי כירוע חסף קסץ סיסן אלא14ינו

 שסצעו כמו 0, תחת 1 חותמין הספררים אחב"י וכן - קרש(. חסר צ"לשבניקור
 שני כוזרי ספר הסחבר בעל וכן סזש; ונקרא קארו, שסו חותם הב"ישרבינו
 בין נקרא ר"ס בונא והשם 110שא. בלע"ז חתיסתו ריץתי נימו רור ר'הרב

 ראיה. א"צ והמפורססות 8~80,הספררים
 בארץ אחב"י וכן כספררים, 0 ולא ט8 החולם שקורין האשכנזיםאמנם

 ראם 0 תחת א לכתוב הנהיגו שסהם אי החולמ1ס שקורין ורוסיא אונגארןפולין
 ראיתי אסנם השם. שינוי והוי ט8 או פ0 01. ולקרות לטעות יש 1'כותבין
 ס"ק י' אות אנשים בשסות סרגליות לרא"ז גימין טיב בספר וסתקבל נאהרבר
 בא' נאלרא שם לכתוב שהמ שכ' הזקן חריף סהר"ם כת"י בשם שהביאי"1

 יוסל סשם ראיה להביא ואין : לעניננו הצריך וז"ל וכתב בו' ולא הנ'אחר
 כמו בו' נכתב הוא לפיכך יוסף של השם קצור הוא יוסל שם כי בו'שנכתב
 והוא ת"ג הוא שהחולם ברקרוק ירוע והטעם לה"ק שם ובהוא יוסף השםעיקר
 מלות שהרבה הטעם הוא זה והנה חסף קסץ והוא ת"ק וכנגרה כבירהתנועה
 שהחולם ספני והטעם חטף הקמץ בנקורת ההסון בפי נקראות והן בחולםהן
 בת"ק להסירה לשונם על רגל סרקרקים הבלתי ולכן הלשון על וכבירה ת"גהוא
 זה והנה הגרולה כנגר ת"ק היא והק"ח ת"ו החולם כי הגרולה כנגרשהיא
 אותו והקלו ההסון בפי הוסר כבירה תנועה בעל סיוסף הנגזר יוסל בשםקרא
 סשם זזה לא הו' וכן והואיל הכבירה, שכנגר קלה בתנועה בשפתיםלבסא
 קלה בתנועה אותו שהמרו רק בחולם הוא כי בו' הנכתב קורש סשם הנגורזה

 בא' יאסקא הסכונה א"ע חותם שהיי אחר גרול ראיתי בוה גם והנהשכנגרה
 לא יאסעל בשם א' שהכותב ססנו נלסר מ"ס בחתיסתו נוחה רעתי שאיןאף

 סיסן שהוא 1' נכתב לסה גאלרא בשם אבל יוסל לכתוב שהעיקר אףכהמתבש
 חריף 7!הר"ם עכ"ל הקל הקסץ בשם סעריסה נקראח הואת והאשההחולם
 י14סל לכתוב ר"מ וססיק עליו שם חולק גימין סיב שבעל ואף לעניננו.הנצרך
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 החתימה אחר לילך יש זה בכנוי חותם ראם רמורה שם נראה מ"ם בא'ויאסקא
 משתבש, חוא חריף מהר"ם כרעת שחותם רמי לומר אין וראי כי הרין מן11ה
 יוסף שם נם רהא 61אסנ שמו ובאסת 61א01נ לקרות ריטעו לומרו~צן

 מובן והנה 1"084נ יקראו יוסל נם ספק בלתי וא"כ 08861נ אותו מבטיןההמון
 לומר ראוי ויוסקא ויוסל יוסף שמות לענין חריף מהר"ם שכתב מה רכלמאליו
 ההו ויונטעל כירוע מתחלפין ונ' מ' )כי ויונטעל טוב יום השמות לעניןנ"כ
 גם בוראי א10פסנ נקרא טוב יום ההמון שבפי וכיון טוב(, מיוםקיצור
 רמי שפיר וא"כ וכלל, כלל לטעות להוש ואין 08161נ אלא יקראו לאיונטעל
 חתימתו. אחרלילך

 6 שאות לספק אין 1ה הנה 88"נ הצרפתי שם אורות על נרברועתה

 חתם הבעל )גם כירוע במבטא כלל נרנש שאינו כיון עברי במכתב נכתבלא
 גם ירעתי והנה נ הצרפתי אות כותבין האיך לספק יש 1יך 68נ( שמולפנינו
 זש כותבין אונגארן בארץ נם לי וכמרוסה ורוסיא פולין בארץ שאחב"יירעתי
 נ תחת כותבין נ"כ אוננארית בשפה וכרומה, זשורנאל זששישן,ר"ם

 שאינו אשכנ1י אם אולם 2. כותבין פולנית ובשפת 1ש( כמו )שהוא 28הצרפתי
 בס' נ"כ ויקרא 1שאן, ספק בלתי ינקר זשאן שם כתוב יראה פולין מנהניורע

 כותבין והאוננארן וש' מ1' מורכב ואינו רכה ש' הוא צרפתי נ כי88א568,
 רק בא ה1' וכן י אוח כמו רכה הוא ש'( להם )שהוא 8 שאות להורות כרי8י

 בקו כותבין מאשכנזים 1"ש )-( ורפה ).( רגש סימן כסו והוי הש' מבטאלהורות
 4הוא שאות להורות י8כרי כותבין וכן רכה, הוא אפ8 שאות להורות כריבאמצע
 הוא סצ או 1צ בעבר. י9 תחת שיכתוב מי וכוראי כ1', רכה ולא ס' כמוחזקה

 ר"ם כותבין ואנו הנט לנקר רשאין אנו שאין כיון והנה נרול. שבושמשתבש
 יש כרחנו בעל רכה, ש' על להורות סימן לנו אין נם לרפה בין לח1ק ביןפ'
 קרשי במלת בוראך כי רונמא, לנו יש והנה רכה, ש' תחת נם ש' לכתובלנו
 במבטא(. רכה הש' שנם נורם רכה כשנבטא ר' )כי נטשו מבמלת יותר רכההש'

 אעפ"כ צפרתי נ תחת ש' תמיר כותבין שהאשכנ1ים לי שנורע אףאולם
 שכותבין כמו לכתוב אני צריך צרפתית שמלה ואמרתי סברתי על סמכתילא

 רב שאלתי וע"כ אותו. סבטין האיך יורע.ן הם כי צרפת בארץ אחב"יאותה
 של אחב"י ורוב צרפת מארץ חלק תרל"א ער שהיה עלזאס בארץ מופלנאחר
 לופה והנה קרסונים. בימים נאונים רבנים שם והיו שם, יושבים צרפותארץ
 שלמה ר, המפורסם הנאון הרב חתן והוא זה, מרב שקבלתי התשובהפה

 יראה ומשם עלזאס. במרינת ק~למאר בק"ק אב"ר שהיה זצ"ל קלייןוושלף
 שאן רנא מקרמת כותבין היו צרפת בארץ שישחב"י הוא כן כרעתי כיסכ"ת
 ש~א. עברי במכתב 688נ שם כאן נם לכתוב לרינא סמכתי וע"1 שאנעט,ולנקבה
 צא~נלט. העיר שם לענין הב סי' ח"ב אה"ע ח"ס תשובתועיין

 האפפמאגן. צבי רור הק' חבריא רמן זעיראהב"ר

 רק"ק אב"ר נ"י שור שמואל חיים מהור"ר הנאון להרבשוכט"ס
 יע"א.באקארעע6ט
 שאין חבל כי ר"ח, בספר מסאנ1 הנאון מ"ש ירעתי שלא אבוש ולאאורה

 קרשה ברברי לעיין יכול אני ש"צן וחבל שלנו, הטפרים עקר בבית והטפר
 שם, אהלי ספר שלנו הספרים עקר בבית ומצאתי עיני את רי האיראולם
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 שום בוניכם שאין חשבתי אני והנה ר"ח. ספר פעמים הרבה בקצורשסביא
 אכתוב ובלע1 זש ואילך מכאן זאת באנרת )ואכתוב נ אות לכתוב איךמנהג
 שלא פולין שמנהג שירעתי מפני מכ"ה( לפני רברי יובנו למען באטצעבקו

 מנהה היה לא מסאנז הנאון שבא ער לי כמרומה ובאמת הנוים. שמותלכתוב
 לי' אנס לא רז כל אשר מרגליות רא"1 שהגאון והראי' בפולין, זה לעניןקבוע
 לכתוב אם הגרילים בין ספק שיש ר' ס"ק ר' אית ש"נ גיטין טיב בספרוכ'

 לאשה זה שם שמעתי לא והנה וז"ל: שם וסיים בש', ררשנא או בז'ררזנא
 מסש ימנית בשי"ן לא אבל ימנית בשי"ן ררשנא שנקראת בארצנו אחת עיראך
 שם לכתוב נוהגין איך יורע ואיני מותזת זיי"ן בהברת הורכב כאלו נראהכ"א
 שהוא ר"ח בשם שם באהלי שם והביא ט"ג. עכ"ל וכתובות בגיטין הזאתהעיר
 בט"ג שם ויעיין מכ"ה נא ימחול ועתה בז"ש. ררזשנא האשה שם לכתובהכריע
 וקצתן בז' כותבין קצתן היו רנא שמקרסת ויראה שם אהלי בס' אוובר"ח
 שהבט4 ח' סס"ק ג' אות ש"נ בם"ג ויעי-ן מכ"ה יסחול עור פולין. בארץבש'
 אצל כי רבה חיריק צריך גאמילה השם בזה וז"ל: השני חריף מהר"םבשם
 רזייאמילה וקורין )גאמילה( כזה עליו ונקורה רפה הג' ורומני' ספרריבני
 רזויא קורין גוייא בשם וכן בארצינו לכתוב האיך גרול וצ"ע שמות בספרועיין
 אטפפמ. ונקרא 8פ!ח8וג( באיטליאני הוא גאמילה השם רבריו ביאורעכ"ל.
 שם לכתוב הטנהג ברומי והנה 8ןסם, נקרא 8ןסוג( באיטליאני הוא נוייאוהשם
 כותבין היו התוגרמות בקהלות ניוייא,אמנם גיאמילה, הגוים בכתב כמוכזה

 נקרא )ש"ג ערב בלשון כמו שקוראין מורה ג' באות והנקורה גוייאגאמילה,
 אי מחלוקת ב'ניהם ויש הספררים, גרולי בספרי רפה ג' נקרא וזהרז"ש(
 מרומי גט ר"מ שולחין אם לעשות ואיך ניטין ב' צריך ואי בגט, הרפהכותבין
 וסהר"ם זה. בענין שמאריכין ספררים מגרולי שו"ת הרבה אתי ויש אחר,לסקום
 ססאנז הגאון הכרעת לפי והנה פולין. אותעס65בארץ לכתוב איך ססופקחריף
 אחב"י )וכן "מינרזשא". השם אצל שכתב כטו רז"ש, לכתוב שיש ספקאין

 שהאנגלים מפני רזש, האננלית נ אות תחת כותבין בענגלאנר הרריםהרוסיים
 1ה רבר 'רעו לא רנא שמקרטת ויבין מכ"ה יראה מזאת שם85(. אותומבטים
 ע0י. אות תחק זששיכתבו

 רינו ואונגארן פולין ארצות בער זה רין חרש ר"ח בעל הגאון אםוהנה
 כותבין ובפולין 8ן, זה אות תחת כותבין שהגוים נורע שבאוננארן באשרנכון
 הארצות לכל 1ה רין להכריע היתה הגאון של רעתו אם אך לטעות. מקום ואין2

 )למי בעליל שטראין הספררים גרולי ספרי שעה לפי ממנו נעלסובמחכ"ת
 ובני ג, כותבין בשאלוניקי גי, כותבין ברומי "680 שתחת רבריהם(שמבין
 בקהלוה שיכתוב מי וא"כ ה'( ס"ק ז' אות ש"נ ט"ג )עין ז' כותביןקאנריא
 שמעולם אאמין לא ואני פסול. הגט ספק בלתי ר"ח בעל הגאון כרעת רז"שאלו
 רכללא שם אהלי ס' ובעל הארצות. לכל זה רין לפסוק הגאון רעת עלעלה
 והוא גם 1"עלי בזה, טעה בטחכ"ת ז"ש לכתוב ריש ב' סעיף סוף י' בכללכיל
 יבטא זש הרואה אהש כל באשכנז נם ואוננארן. פולין למרינות אלא פוסקאינו
 אותה מחזק הוא אררבה ו(ש' לרפה שיבוא וה1' כפולה, ש' כמו רהיינוש0א
 וכרומה. לאזשלאגען אוי1שליעסען, אויזשפרעכען, : ר"ם אשכנזי קורא כלבעיר

 ע"פ לפסוק רוטאניען בארץ קבוע מנהג אין עריין אם רירן בנירוןומעתה
 כמו בספק שם עריין והרבר קבוע סנהג שום שם ואין ר"ח בעל הגאוןרעת
 כמנהג שנהנתי עשיתי ויפה טוב מרגליות, רא*1 הגאון אצל בספקשהיה
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 לא אם כשר הנט היה בנעט ומהר"ם הח"ם רעת לפי שאף מכ"ה ום"שארצנו.
 זה, ברבר אאריך ולא לי. סבירא לא כלומר לי שמיע לא הלע"ז שםכתבת'
 מנה3 נקבע כבר אם אמנם שה". תפלת ה"1 לשעבר והצועק הוי רהוי מהכי

 הרבר הרי זש ובכתובות בגיטין לכתוב ר"ח בעל הנאק עפ"יבבאקארעשם
 שאצל. לומר בהם איני אני פשוט רבר הוא מעכ"ה לפני )ואם חמורהשאלה
 וסברות ראיות חבילות חבילות תלי"ת אתי שיש ואף רב( עיון צריך הרברבעניותי
 אפילף יחירי כזה חמור בענין להורות לי חלילה מ"ם בכה"ג, נם הנטלהכשיר
 למעכ"ה ולומר 3רולים במקום לעמור פנים אעיז שלא ק"1 של בנו בן ק"1בעירי,
 ש"נ בט"ג ר"ם )יעיין ברבר ויעיין ימחול בינתו ברוחב סעכ~ה ואם רעתי.קבלו
 סיי פשוט ובנט 18שסשפש13, נקרא זה ושם גהשטא או זושטא בשם ז' ס"ק ז'אות
 שם ועור כ"א, מ"ק סוףקכ"ט

 ס"י
 בפתחי מ"ש ונם הראנ"ח בשם מ"ש קם"ב

 טוב, הרי היתר וימצא מקושר( הנט בשם יאלק כשם השסות בקונטרסתשובה
 אמצכנ3 בארץ שנתאחרנו שנים שלש זה הנה כזאת: לעשות מוכן אני לאוואם

 אהאלאכהפע להיות רבנים ה' נבחרו זאת ובחברה היראים. רבנים חברתוימרנו
 כרת יורו למען יובל ררינא וספיקא קשה רבר כל לפניהם אשרקאממי11י~ן",

 ראיותי כל )עם זאת שאלה באריכות להציע מוכן הנני ומעתהוכהלכה.
 פסק יכתבו והם הזאת, קאממי~זיאן האלאכישע לפני הנט( להכשירוסביותי
 יקרבו. או ירחקו בינתו ברוחב והוא למעכ"ה שלנו פסק ואשלחרינם

 פלטה טעות שחותמפאש3בסחכ"ה מפני זשעאן לכתוב שהנכון מעכ"המ"ש
 לנו אמר והבעל זשעאן, ולא זשאן נקרא 3888 שהשס לכל ירוע כיקולססו,
 ולי נסעה( שלא כרי 9*3 לפנינו חתם )וע"כ זשאן שנקרא בריוק פעסיםכמה
 פסול. הנט היה זשעאן כותבין היינו שאם ספק שום*ון

 מוהר"ר הה"נ הם שלנו קאממיזזיאן בהאלאכישע שהם הרבנשחסשה
 איש הלוי מררכי מוהר"ר הה"3 פוזנא, רק"ק אב"ר נ"י פילכענפעלרזאב

 אביעזר מוהר"ר הה"3 רמאין, פראנקפורט רק"ק אב"ר נ"יהאראוויטץ
 ביבערפעלר אברהם מוהר"ר הה"ג האלבערשטארט, רק"ק אב"ר נ"יאויערבאך

 חבריא. רמן זעירא ואנא שלנו( ריין של )אביו בערלין רק"ק רביהם"ר רבנ"י
 האפפמאנן. ר"ץ הרם כערכו ומכברומוקירו

 קאממיזזיאן( 3האלאכישע הלכה להורות הנבחרים לפני ערוכהשאלה
 קהל של הבר"צ סירר שבועות כמה זה יצ"ו באשכנז היראים רבניםבחברת
 אותל לססור לבאקף4רעשט רואר הבי על לשלחו גט בערלין פה "צראלערת
 שמואל חיים מוהר"ר הרה"נ ובראשם רשס הבר"צ בפקירת ענונה לאשהשם
 הבעל לנו ואמר בתיה. האשה ושם טוב, יום שמו היה והבעל ר,טם. אב"רשור
 14ז*8 בשם נקראה ואשתו 9אפ3 בשם נקרא בלע"ז ,אך 181פס3 מכונהשהוא
 בו8ם48*3 אומנ תחת השאלה בזה אכתוב ופסקי, ספוקותי רברי לברר)וכרי

 רפה ש' כמו הוא שלו שמבטא לפי עליו( קו עם %(8 )רהינו םם4והמבסא
כירוע.

 עברי: במכתב חותם שההא שלו כנוי חתימת לנו הראה הבעלוהנה
 חותם שאינו לנו אמר 48פ3 שם ולענין ט'( אחר וע' י' אאקר )בוי"1*יתטעל"

 כתב )כנראה *348" לפנינו וכתב 28148 הוא שלו ומבטא לע"ז באותיותרק
 רבוקארעשט הרב אח"כ לנו כתב באמת כי 8, אותו מבטין שאק לנו להורותכן

 48שנ(. תמיר: עצמו חתם הבעל לו ש3תברבמכתביו
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 בערטא": המכונה אבתיה וכתבנו: ספק לנו היה לא האשה שם לעניןוהנה

 לענין אך א'(. הערה 1' וסי' ט' הערה א' ס" לוי במטה פראנקפורט מנהנ)ע'
 בירנו עלתה והחקירה והררישה העיון ואחרי ספוקות, כסה לנו היו הבעלשם

 : שלי טעמים הן ואלה שאן, והמכונה יונטעל המכונה טוב יוםלכתוב:
 אה"ע שהח"ס אפשר אי תמיר בו שנקרא הלע"1 שם כלל לכתוב שלאא(

 הנט לעני הסכונה כתב לא שאם לעני שנקראת לביאה בשם כ' ל"ח סי'ח"ב
 מהר"ם שכ"פ קי"ב סי' חאה"ע שלו בשו"ת כתב שיק מהר"ם 1מ1"רפסול,
 ואוננארן, וגסטרייך באשכנז נוהגי; ושכ; ל"ר סי' המור" הר בתשובתבנעס
 קם"ב סי' שם אנשי חירושי בתשובת קלונער מהר"ש שהנאון אף שם עורוכתב
 תלמירי ותלמירי תלמירי אני בפולין, נוהנין וכן בנט הנוים שם יכתבו רלאכתב
 קארנויא מענרל ר' מהנאון כ"י תשובה אצלי ויש הח"ס. אחר נמשכיןהח"ס
 שכיח )פאריס( הזאת בעיר שם! וז"ל הלע"1 שמות לכתוב נ"כ שהכריעזצ"ל
 צרפת בלשון הרניל שם והשני העריסה שם האחר שמות שני להאשהשיש

 בשם פעם בשום לה קורין שאין ער לנסרי נשכח העריסה שם אם יחרהסכמנו
 אלא לנמרי נשתקע לא עריין העריסה שם ואם החרש, שם אלא כותבין איןזה

 החרש שם עם העריסה לשם שייכות אין אם הצרפתי בשם אותה קוריןשהרוב
 שם ואס קילא, רמתקריא לואיזע כותבין לואיזע ונקראת קילא ששמהכנון

 לעניננו. הצריך עכ"ל וכו' העברי השם מקרים.ן עברי שם הואהעריסה
 טוב יום משם הנערות שם רק שהוא אף יונטעל שם לענין והנהב(
 היה ולכאורה קכ"נ. בסי' שיק מהר"ם מו"ר שפסק כמו לכותבוהסכמנו

 בו' יונטעל עצמו חותם שהבעל כיון מ"מ )בא'( יאנטעל או יאנטל לכתובלנו
 בו' שנכתב ,3018101( אותו סבטין זה שם נשנם טוב יום משם ננזרונם

 י' אות אנשים בשמות ניטין הטיב שכתב מה עפ"י כחתימתו לכתובהכרעתי
 חריף מהר"ם רלפי ויאסקא יאסל השסות לענין חריף מהר"ם בשם י"זס"ק
 עליר חולק ט"נ שבעל ואף יוסף משם שנגזר משום יוסקא יוסל לכתוביש
 וכן חתימתו, בתר ראזלינן בו' עצמו חותם הבעל באם לו שמורה נראהמ"ם
 מהר"ם פו"ר פסק טעל או טיל או טל לכותבה שאפשר שנייה הברהלענין
 חתימתו. בתר ראזלינן שםשיק

 . ראות פשוט זה כותבין. איך נרול עיון צריך 88ש3 שם לענין אךנ(
 כותבין היינו ראם עבריות, באותיות כלל כותבין אין במבטא נרגשתשאינה
 רם"ק בתשובת כתוב מצאתי וכן זאת; את יבין סי 08טיש3 תחת "יאקועו"ר"ם
 אות לענין נם 0110מ8א0 נכתב שבצרפת אף "שארלאט" שם א( )אותהנ"ל

 רא אבל שתא806 ולא "מפע0:" שנקרא אמר עשהבעל כיון נסתפקתי, לא שבסוף8
 כתב כבר והנה עכריות. באותיות ~80 שלו שמבטא נ אות לכתוב איךעקא

 קצת יש : קמ"ב ס"ק קכ"ט סי' פשוט נט בס' והובא פ"ז סי' ח"אהראנ"ח
 כשאנו עליהן מורה אות באותיות לנו שאין הלע"ז בלשונות 1מוצאותמבטאות
 ב 1 ר ק ה ל ש א ט ב מ ה ש אחרת אות ההיא המבטא במקום מניחין לכותבןבאין
 קויאתה מבטא כמו אות באותיות שאין נ"מילה שם כנון ש ק 1 ב ם ה א ט ב םל

 ע"כ. ואנניל ונוסטא ונינטיל נוייא שם *וכן פשוט: הנט והוסיף הראנ"חעכ"ל
 88890601 80188188פ 806014וע 8065818וע פ1פש806וע נקראאן: אלו שמותוהנה

 כמו ברומי:ני, כותבין היו 06, שתחת הספררים נרולי ובשאר בשו"תומבואר

 נ או נ' כותבין היו ספררים( קהלות ברוב )וכן ובסאלוניקי איטאליניבלשון
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 בס' ומובא ו' כלל ח"א מהריב"ל בתשובת כמבואר עליה( רפה סי' עם)ג'
 מבטא תחת ולפ"ז איריני. שם אצל נשים שמות חביב בן למהר"ם נשיםעזרת
 למבטאהמבוקש שהמבטאשלהקרוב אות ג"כינק אמ מיק24

 נאהע וועניגזמענז לץמע געזוכטען רעם לוים רעזזען בוכ,2מאבען,)4ףינען
קאממם"

 אות למצוא צע"ג ע"כ הארצות. בכל שוה אעו אחב"י מבמא והנה
 להולכה. בגםכנ")

 של הוגאריא שם והוא "פאזשן" רמתקריא שכותבין פרעסבורג אצלעיירות בשמות ממץ במיב סצאתי 0%: למבטא קרוב אות אטה בספרש ובחפשיר(
 בארצות גם שמניחין ראיה להביא אין סזה ום0ש080ק(אך )במא:העירןפ0280ע

 לז"ש(, שוה 28)שהוא אונגארן כתיבת ע"פ נכתב פאזשן שם כיזשטרשז( זשורנאל, שכותבין: רוסי' בארץ אחב"י בם"ע שראיתי )כמו 80% תחת זשאחרות
 מבואר ואררבה 40(. אימאליא לשון ע"פ %נ65 תחת ני כותבין שברומיכמו
 היו ולכן 222 היה רהמבמא סבואר זה( שם אצל שם אהלי )ובספר שםהעיון ואחרי בש', כותבין ויש בז' כותבין יש ררזנא ששם ר' אות ש"נ גימיןבמיב

 חהיף מהר"ם בשם הביא סק"ח ג' אות ש"נ בט"נ וכן כותבין. איךמחולקין
 )20%018ם*1פנ20%85ם(. ו3וייא 3אמילה שם בארצנו כותבין איך גרול עיוןרצריך

 רהסופר שברוסיא, עת מכתבי כמו זש להכריע יכולתי לא והנהה(
 במקום כאן גם נקרא שיהא וצריך המגרש שם להכיר צריכין כאןוהערים
 כמעט ז"ש קוראין וכאן שם תשובה ובפתחי י"ח סעיף קכ"ה ' ס עייןכתיבה,
 את לרפה רוצים שאנו ותחת אויזשפרעכען(, אויזשליעסען, )ר"ם: כפולהכש'
 אלא קרוב היותר שהאות הסכמתי וע"כ פפש880. בגם: קוראין והעריםוהסופר חפש50. שנקרא: לפנינו אמר והבעל ז', הוספת ע"י אותה מחזקץ אנוהש'

 תחת ז' כותבין היו שיש רראזנא בשם שמצינו ואף ש הוא אצלנו ה52המבמא
 מובנת תהי' לא כזאת כתיבה בטרינתנו אבל 2 כותבין הגוים שגם בפולץ זהש20

 השם להבטת זה בין ההפרש אין פ40%8 ויקראו: שאן, נכתוב: אםאמנם גרול5 שינוי הוא וזה פ88. יקראו: והערים והסופר $. תחת ז' תמירשכותבין
 רפה לקרות ויכולין רפה, לש' סימן לנו שאין שיורעין ובפרט כ"כ, גרולבלע"ז
 עבריות. באותיות פעמים כמה כותבין שאנו לזה נוסף 1. או .ע שקורין פ'כמו

 עפ"י לועזית למלות כותבין שאחב"י מצינו ובכלל שענירען, שארגאןשורנאל,
 ] הישמעאלים ובארצות גי ברומי כותבין וע"כ בארצם שררים הנויםכתיבת
 רובא )םראנזזקריבירען( מעתיקים והאשכנזים ררש"י. לע"ז וע' 620%,תחת

 ר' הרב את בכתב ושאלתי כהוגן קורא ארם וכל הצרפתי .נ תחתררוזא80%
 במרינות כותבין איך בעלזאס, ב~ללוויילער רק"ק רב נ"י שילער חייםשסואל
 בכמה שראה לי והשיב ובגימין, בכתובות י88411שנ או מששנ השמותעלזאס
 יכתוב ואם שאנעמטע, או שאנעם כתוב רנא רמקרמת סמוכין מרבניםכתובות
 ואת. את יבין לא ארם שום אחרות, באותיות או יעאנאממע במרינתםאיש
 גאוני תרי לרעת בזה 1כ11נת. שאן לכתוב: ריני ובית אני גם הכרעתיוע"כ
 בבוקארעןט המנהג איך לחקור לי היה הרין מצר והנה - לקמן. עייןארץ

 )וכסו גימין שני רצריך אפשר אחר, מנהנ שם היה ואם הנתינה,במקום
 ולא בתיה האשה שם לנו כתב רבוקארעשט שהרב מאחר אולם לקמן(.שאבאר

 אות לעיל )ע' פולין כמנהנ נוהנין רשם הוכחנו מזה בערטא, שלה לעזשם
 )ובפרט הנתינה בסקום קבוע סנהג שאין וכיון הלע"ז, שמות כותבין שאיןא(
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 אופן אחר לילך אנו יכולים %(2(, מבטא כותבין איך מסופק ניםיןשבטיב
 לקמן(. שאבאר )כמו בו להקל שיש בכנוי ובפרט בארצנו,הכתיבה
 ביר אותו ושלחנו אותו וסררנו הנ"ל באופן הנט כתבנו אנחנו ובכןו(
 לבוקארעשט. הבר"צ ליר ובא האחרונים כהסכמת ההרשאות שתי עם רוארהבי
 שאן יונטעל, שכתבנו: על והשתומם שנבהל רשם האב"ר הרה"ג לנווכתב
 הכתיבה אורות על והנה זשאן. לכה"פ או זשעאן יאנטל להיות: צריךוהיה
 כתבתי שאן שם לענין גם ב. אות לעיל בקצרה במבואר חתימתו אחרבזה והלכני הבעל, חתימת בריוק הוא שזה באריכות. לו כתבתי יונטעל שםשל
 הכריע וכן זש, לכתוב שם קבוע מנהג שיש לי השיב אולם ונמוקי. טעמילו
 ,8218שא( )018"א מיזשא מינרושא, שכותבין: מ' אות ש"נ חיים רבריבס'
 מפורסמים רבנים ב' עור אי ורק לא. או הגט כשר אי מפקפק הואובנן

 מיראי שהוא יען הגט ליתן ולהכריע ירו לניפף הוא גם רוצה עמייסכימו
 לכתוב: קבוע מנהג שם שיש אחר ברבר ספק נפל לי שגם לו והשבתיהוראה.

 אציע רק זה, ברבר יחירי להורות לי גם וחלילה רב עיון צריך זה ורברזש,
 יכריעו. והם חברתנו של קאמיוזיאן האלאכישע של הרבנים לפני הרבראת
 כבור לפני זו שאלה שאצ'ע ברבר מרוצה רבוקארעשט אב"ר הרה"גוהנה

 כותבין )כאשר ש' בין שהשינוי תמצא הטצא שאלמלא אוסר ומקורםמעלתכם.
 לענ"ר אז גרול, שינוי הוא בבוקארעשט( כותבין )כאשר וז"שבמרינתנו(
 ובספר ר' כלל ח"א מהריב"ל כתשובת הרואה יראה כאשר גיטין, שנייצטרכו
 שם, המובאים ובפוסקים ל"ה ס"ק י' כלל גאנצפריער שלסה לר' שםאהלי
 זה אין לענ"ר כי זה ברבר אאריך לא אולם לקמן. שאכתוב ממה עורויבורר
 בשעת שלא אף בריעבר לכה"פ הוא כשר רילן וגיטא הגט, שפוסלשינוי
 בעזהי"ת. רעתי ואברר גרול. הרחק שעת שהוא רירן בנירון וכש"כהרחק,
 ואנו 88"נ, שבשם ~80 למבטא ממש שוה ז"ש שהסבטא נניח אם אף1(
 יותר השנוי אין מ"מ 0%: רהיינו ז"ש תחת "80 מבטא רהיינו ש' אותכתבנו
 שמות חביב בן למהר"ם נשים עורת בם' מבואר והרי ז'. תחת ס' נכתבמאילו
 ס"ק קכ"ט וסו' ג' ס"ק קכ"ח סי' פשוט כגט )וכ"כ זפירה שם אצלנשים
 והנה ז'(. אות ריש ש"נ ט"ג )וע' כשר איפכא או ס' תחת ז' כתבו שאםק"ל(
 א80,רמי אל א20 מבטא לערך מסש שוה הוא הס' אל הז' שערך יבין מביןכל

 שהכל ק"1 של בנו בן וק"ו א0*. תחת ז' ג"כ מבטא שבולת, תחת סבולתשמבטא
 להם שאין רוחק, מפני ורק 90%, למבטא סמש שוה אינה ז"ש שמבטאיורעין
 הנתינה במקום לעז שיוציאו חשש אין וא"כ ז"ש. 20%,הניחו למבטא השוהאות
 20%, תחת ז"ש לכתוב הסכימו שהם שכמו ירעו הכל כי האיש, שם זהשאין
 אחת אות נ תחת לכתוב יותר שנכון ובפרט ש' לכתוב הסכמנו אנו כןכמ1

 שם מעולם חתם לא שהבעל לזה נוסף אחת. אות תחת אותיות ב'מלכתוב
 שום יבוא איך וא"ב לע"ז, באותיות רק לנו( אמר כן )כי עבריות באותיות88*נ
 ארם שום ראה לא ומעולם זש,ון, בגט: נכתב שלא על לע"ז להוצהאארם

 כל וראי ועכ"פ שאן. עבריות: באותיות עצמו חותם ואולי זשאן,חתימתו:
 ע' כשינוי, ולא כחסר רק רהץ למיטעי רעביר טעות הוי ירע מירעהרואה
 "נ. ק וס" נ', סי' חא"ששו"ת

 עיקר הנתינה רמקים רהא כ"א ס"ק סוף קכ"ט סי' פשוט גט בס' כתבח(
 פאלומבה לה קרו הכתיבה רבמקום אחר בשם אבל מוחלקק שמות בב'רוקא
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 הלועזיות נשמות הרנה שנויים יש בזה וכיוצא פאלונבה לה קרו הנתינהונמקום
 וכתב ענר ואם הנתינה מקום כמנהג כותבין לכתחילה הלשונות מנטאמצר

 המגרש בפ' המררכי מם"ש לוה וראי' בריעבר כשר הכתיבה מקוםכמנהג
 שם אצל ש"נ נשים עזרת בספרו יותר וסבואר עכ"ל. ריצנ"א. תשונתבשם
 אחרים ובמקומות זושטא כותבין רנקנריא 818עא80ם( מנטין: זה )שםזושטא
 לקנריא לשולחו ג"ושטא בגט כתבו ואמ ג'( אות לעיל )עיין ג"ושסאכותנין
 פסול הגט עיקר כתיבה מקום רכתב רהא כשר, הגט זושטא שם שכותבקאף
 הנתינה ובמקום ראובן לו קורין הכתיבה רבמקום מחולקין שמות בב' רוקאהיינו
 אות שום אותיות בכ"ב ואין אחר שם הכל וז:שטא גושטא בכה"ג אנלשמעון,
 מקומות ריש וירוע מפורסם והרנר זה, שם והברת מבטא על יורהבפרטות
 משום בז' כותבין מקומות ויש לג', קרוב רהמנטא משום נגימל ג"ושטאכותבין

 וע' עכ"ר הנתינה סקום לבני שינוי מיקרי לא כה"ג בכל לז' קרונרהמנטא
 מקומות יש היו רנא סקרמת נמי הכא והנה זושטא. שם ז' אות ש"נ ט"גגם

 שהבאתי בט"נ כסבואר פולין בארצות גם בש' כותבין מקומות ויש ני'כותנין
 שיש מפעסג6פ5( אנג'יל שם אצל ש"א נשים עזרת בס' עור ועיין ר'. אותלעיל

 )א690(. ג' במקום בשי"ן אנשיל כותביןמקומות
 ס"ט ר"ס יחזקאל כנסת נשם הביא נ"ט ס"ק קכ"ט סי' תשונה בפתחיט(
 הרב ע"ז ופקפק בו' ורארי וכתב פינטשוב לק"ק מפרר"ם שנשלח גטאורות
 להנ*ען מסכמת שרעתו הכנ"י וכ' בפ'. פרארי כותבין רשם פינטשוברק"ק

 מקום נכל נהרשאה שכותנין נזמה"ז מ"ם עיקר הנתינה רמקום ראףהמסרר
 עיקר. הכתיבה מקום שם בתונרמה או באשכנז השליח יטצאנה ופןשתמצאנה
 לשון בהברת רק גמור שינוי כאן ראין כיון הכנ"י רעת ביאר פ"ת רבעליעיי"ש
 יש רלכתחילה רק ז"ל, הרם"א כם"ש כשר בריעבר נלא"ה רבזההמרינות
 בהרש~אה שכותבין רבזה"ז הכנ"י קאמר בזה הנתינה, סקום לשון כפילכתוב
 ועיין הכתיבה. מקום לשון כפי לכתוב יש לכתחילה אף שתמצאנה מקוםבכל
 ובפולין בו' באשכנז רכותבין ואלק שם אצל השמות נקונטרס נפ"ת מ"שעור
 איך לאשכנז מפולין נט שולחין אם רצ"ע מקושר גט בשם והביא בפ'פאלק
 הוא הרי בוי"ו נכתוב ואם נתינה נמקום שינוי נראה הרי בפ' נכתוב אםלכתוב
 משמע רא"כ פאלק רמתקרי ואלק לכודב שייך ולא הכתיבה במקוםכשינוי
 חילוק אין ונאמת נתינה נמקום שנקרא ממה בשינוי כתיבה במקוםשנקרא

 לכתחילה לכתוב יש לפולין מאשכנז שולחין אם רגם רמסיק עיי"ש בכתיבהרק
 יורע הייתי אם שאפילו אפשר הנ"ל לפי - ענין. בכל מכשיר ובריעברבוי"ו,

 ובריעבר ש' שלנו מבטא ע"פ לכתוב עשיתי שפיר 1"ש, לכתוב שםשהמנהג
 כשר.וראי

 במקום הגט נקרא שיהא צריך רפסקינן י"ח סעיף קכ"ה סי' ועייןי(
 תשובה בפתחי וכתב נקרא שיהא צריך כתיבתו נמקום שאף וי"א וכו'נתינתו
 כתיבה נמקום נקרא שיהא נעי רתרתי החרשות ב"ח תשובת בשם ל"גס"ג

 שניהם לכתוב צריך מ"ם עיקר הנתינה רשם אף השמות ולענין נתינה,ונמקום
 תשונות הרנה והניא ג"כ האריך פ"נ ס"ק פשוט גט ובס' שהאריך.עיי"ש
 הכתיבה במקום כן שכותנין ניותר שמפורסם רברבר והעלה הספרריםנרולי
 עי"ש. ביותר פרסום חשונ מה הרעת בשיקול רבוואתא ונחלקו להקליש

 ש"ש ירוע וגם זאת, סבטא נער אות נלה"ק שאין רירוע רירן בנירוןוהנה
 הוי קל, שיני הוא חזקה לש' רפה מש' והשינוי בחזק הרפה מחליפיןאנשים

 סנהג שאךן במקום זש כותבין אי ואילו אחר. בענין שכותבין ביותרכמפורסם
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 8801 אלא א80 אותו יקרא לא טיפש ולא חכים רלא תינוק וראי 200לקרותו
 הבעל. שם שהוא יכירו רלא ~עאק במקומנו לכתוב א"א וא"כ כפולה, לש'קרוב
 וס'. ו' כבחילוף הבעל שם יכירו 80188 יקראו אם אף הנחינה במקוםאמנם
 ופאלק ואלק בענין כמו רירן בנירון לכתוב איך ירעינן לא הכי תימא לאואי

 ט. אות לעילשהבאנו
 באשה עיגון במקום מקיל ס"א סס"י ראסוסורט חיים מים בשו"תיא(
 הענא שם קורין כתיבה ובמקום נתינה במקום וה שם כותבין וכן העניאששמה
 אות לעיל )שהבאתי וזהמטא גושטא לענין שכתב ט"ג מרברי וה ולמר יו"רבלא
 בקונטרס תשובה בפתחי יר כתב תשובה כשם ג"כ הביא וכן נשים( עורת בשםח'

 ראין קכ"ט סי' סוף רמ"א מרברי ראי' גם והביא ררעדל, שם אצלהשסות
 קפ"ט סי' מליבאוויטץ מוהר"ם מהגאון צרק צמח ובתשובת בריעבר בזהקפירא
 רהשם וכיון בכינוי רמיירי ררמ"א מהאי ראיה ראין כתב תשובות בכמהועור
 שם הגאק וכן הע(ם לגוף מזה ללמור ואין הכינוי, על סעיר השם כהוגןנכתב
 לרעת אפילו אומר אני ומעתה - לכינוי. שם בין חילק פ"א סי'אריה

 השינוי ראין רירן בנירון ס"מ וסיעתו( שם אנשי חירושי בעל )כגוןהטחמירין
 רוראי סברא עור ויש להקל. ריש מורו כ"ע וראי בכינוי אלא השם בעיקרהקל
 הפוסקים, מרברי כירוע כלל כתב לא מאילו גרע גמור רשינוי רסשיטאאף
 )וע' קל בשינוי מכתב כלל כו(ב לא טפי רגרוע נותנת הסברא קל בשינוימ"ם
 סוף לעיל שהבאתי ומה ע"ג א' רף האהל בפתח שם אהלי בם' ואתסברא
 כתב בלא רמכשרי פוסקים להני וא"כ שם(, אנשי חרושי שו"ת בשם ו'אות
 רמקילין הפוסקים רעת להצטרף עור ויש קצח. בשינוי כשר ור~צ וה כינויכלל
 אנחנר נם רהא נתינה, במקום אחר שם לו שיש כתיבה במקום אתח~קברלא
 מ"ם בזה, חולקים ררבים ואף אחר. בענין הנתינה במקום שכותבין ירענולא
 הוי לא נתינה מקום שם ולא הכתיבה מקום שם רנכתב וכיון סניף, ג"כהוי
 בעזהי"ת. שהבאתי הרבים סניפין ע"י להקל יש לעו משום ררבנן פיסולאלא

 האשה שם שכתבו בגט ס"ה ס" ח"ר מוולאוין מהגאון רבר משיב בשףתוראיתי
 לרעת לכתוב ראוי שהיה שצערע, בשם גם וו"ל: שם וכתב טשערע תחתשצערע
 שהכל אחר וה מחמת ח"ו לפסול אק כמכתבו( שטערע ~ולא טשערעמע"כ
 שהיה ציזא בשם הביא עצמו הט"ג והרי כלל, שם שינוי בזה אין בצ',קורין

 כל אין ובאמת ציוא, בבריסק ונכתב טשיזע או ציזע אם לכתוב איךמחלוקת
 לססול שאין כ' פקפוקים עור שם שהיו האף עכ"ל בהברתן, שץןהמקומוה

 הנ"ל כל עפ"י לרינא. ההכרח אלא כתבתי ולא בפלפולים אאריך ולאהגט.
 מעלתכם. כבור עמי שיסכימו ואקוה הגט להכשיר כאן גםנלענ"ר

 האפפמאנן. צבי רור הק' חברי"א רמן זעיראא"ר

 אביעור מוהר"ר הרה"נ הרבנים כל עמי הסכימו לעיל השאלהע"ר
 89118פשנ תחת שאנעטטע לכתוב עמו והסכים תרנ"א בשנת וצ"להיסער הילרעס- עוריאל מףה הג' למו"ר וה ע"ר ש-ת הרט שכבר כתבאויערבאך

 081$[ תחת לואי 88שט2. תחת אייגען אגל-8( )בלשון תאסנ תחתרשאן

 בשנה א' פעם אלא לתורה עולה ואינו 0015[ נקרא כל שבפי במגרש)וכתב

 ס"ת שהביא מה ע"פ יהורה רמתקרי לואי לכתוב ר"מ יהורה בשם בשנתיםאי
 השיב זצ"ל ומףר 8111162א תחת מאטילרע מקושר( גט בשם הי אוה גיטיןלסרר
 סיילכענ* ואב מוהר"י הנ' עמרי הסכים וכן אלף. בלא מטילרע לכתובשרעתו
 פראנקפורט רק"ק אב"ר האראוויטץ מררכי מוהר"ר והג' פאועו אברק"קסעלר
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 לאור לצאת מוכן אשר שני חלק לוי מטה במפר רעתו שיבורררמיין,וכתב
 הרה"נ עמ. הסכים כן וגם כתיבה. מקום בתר לילך הוא רין פעמיםשהרבה
 אף רילן ניטא הכשירו וכולם רבערלין. רביהס"ר רב ביבערפעלר אברהםסו"ה
 הרחק. בשעתשלא

 א"ב אביעזר סוהר"ר הנ' שהרב אף יהורה רסתקרי לואי לענקוהנה
 רס"ק הנאון בשם לעיל הבאתי יהורה לשם לואו שם להקרים עסו ונימוקוטעסו
 שניהם אם אפילו אלא עור ולא העברי ,אם תסיר שסקרים אלא כן ארנוררעתו
 שכן וכסרוסה קצת לו רוסה החרש שם אם העריסה שם סקרים לעושל

 - י"ב. סי' 15 צר האראוויטץ סהר"ם לירירי לוי סטה ספר ועייןנוהנין,
 ושענני והלאה סכ*ק לכתוב אעפ"כ הסכסנו תרע"א שנת ארר כ"נ ה' יוםהיוס
 סארצות סכתביס באשכנו נתפשטו שכבר ספני בו, כיוצא בכל וכן ופספנתחת

 ניטק בטיב כתב וכן - כן. לכתוב נוהנק ששם וסאוננארן מרוסיאאחרות
 כן. לנהונ כאן גם רוצין אנו וע"כ שם, אהליובספר

 רק"ק אב"ר וצ"ל באסבערנער הלוי רוב יצחק סהור"ר הנאון פסקהעחק
 וו"ל! רקיוויננען אב"ר נ"י ארי' סשה סו"ה בנו בטובו לי שהעתיק11"ב
 ובעצסו בכבורו וצללה"ה הנאון אאס"1 שסירר נט היה ווה שביעי סחלקהעתק
 אב סנחם ו' א' ביום וצללה"ה עטטליננער יעקב סו"ה הנאון פסקו עםוהסכים
 בסה שם בפסקו וצללה"ה הנאון אאס"ו של הטהור לשונו ווה לפ"ק.תרט"1
 שאנעט! לשםשנונע

 רירתה בסקוס לנסרי כן רנקראת כיון לכתוב רצריכין פשיטא שאנעטושם
 העריסה שם שהוא שינלא שם להקרים יש וס"ס לירתה בסקום בסקצתונס
 על בתשובה וללה"ה קרנויא סהר"ם הרח"נ לי וכ"כ הנוכר, החרשלשם
 סשפחתה בני ועריין ירוע העריסה רשם כיון האשה בשם וו"ל בוהניוצא
 חרש לשם וה שם להקריס סרינא א"כ וה בשם אותה קורין עירהובני

 בניטין נם הבקיאין, כל בהסכמת צרפת במרינת פעם בכל עשינו וכן*ס*פ*א,
 העריסה ששם אף שלשה של ב"ר בהסכמת עשינו כך ראם בעיר בסביתנושנתנו
 פשיטא שאנעט שם כתיבת ובענין - עכ"ל. המועט בפי אלא רניל היהלא
 לכתוב צריכין היינו ראם פ**שפא*נ בזח נכתב צרפת שבלשון לסה לחוששאין
 שם שינוי לך ואין שי"ן כאות נקרא יו"ר אות ראין סשיטא לה"ק באותיותבזה
 בסופו, עי"ן לכתוב אין נ"כ וסה"ט בראשה, בשי"ן כותבין אלא סוה,נרול
 לכתוב ראוי היה רייטש כתיבת שלפי הנם כוה, שאנעט לכתוב ישע"כ
 בשם בוה, בכיוצא וללה"ה סהרס"ק הרה"נ לי השיב כבר ס"ס טיתי"ובשני
 רעת ש*ום העלה ובסוף לכפלן. אין טיתי"ן בשני חותסת שאין שהיכאיעטטע

 חותסת היא רבשאלתנו וכיון עמהן, ססכים הוא נם בלא"ה נם לכפלההססררים
 רסתקריא שינלא לכתוב יש לענ"ר ע"כ סחתיסתה. נשנה לסה אחתבטית

 סוהר"ר הג' הרב ירירי עכ"ל שאנעט. לשם ששייך סה בוה העתקנועאונעט.
 קיוזיננען. אברק"ק נ"י באמבערנער ליבכחטה

 כ"ר ב' יוס אי"ב ב"ה שביעי! סחלק העתק וו"ל! סהנ"ל העתקעור
 לפ"ק. תטורשבט

 בס"ר: הנלע"ר בוה הנה בפי סה לשמוע סכ"ת שבקש הנט כתיבתע"ר
 עצסו וחותם בו שנקרא חול ושס ישראל בשם לתורה שעולה הסגרש א'הנה
 ראם בסוף סס"ך בלא לוי הסכונה ישראל לכתוב ר"ש נלע"ר בזה א 8ום10הא
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 מקום היה צרפת בלשון כן ומקורו בל"א ככתיבתו במופו ממ"ך נותביןחינו
 ונשמעת נקראת היא וה שב,שם הממ"ך הקרש רבלשון רכיון לענ"ר נרולחשש
 היינו א"כ במופו ממ"ך כותבין התנו אם ואררבה שם, שינוי הויסכרלא
 בלשק לסקצת נונע פן לחוש ויש אחרת בלשון שהיא מבטא ומבקשיןכותבץ
 מכ"ת שחשש ומה וי"ו. מ"ק קכ"ו מי' פשוט נט בם' ועין אחר, ובלשוןאחר
 ~ינו וה אע"ה[ יעקב ]כבן לוי נקרא הוה שמגרש וה גט הרואה יחשובפן

 לפן ונם חול, שם שהוא מוכח רמתקרי ולא המכונה שכותבין רכיוןלענ"ר
 שנכתב כיון ועור שכיח, בלא נתלי רמה"ת חרא למיחש ליכא 81[יקראוהו
 בשם צ"ר מי' שמאל רבר בשו"ת כתב לוה רומה כוה, לחוש אין כראויהשם
 מלכה ובשם שואית[ יסנית ]בשי"ן לשלמה פתוחה[ שטאלית ובעף"ןשלמה

 אות ש"נ ]למהאוומ[ ניטין טיב שבם' וחירוש יעיי"ש ]בפתח[ למלכה]בחירי"ק[
 הנ"ל. הרב"ש מ"ש הביא לא י"ר ס"קס"ם

 נר"ו. ירירי של ההעתקע"כ
 ואף י, א 1 ל לכתוב שיש כ"ט מי' לעיל כתבתי פשס[ שם לעניןוהנה

 'לא וצללה"ה, באמבערנער רוב יצחק ר' הגאון רנלי כפות. תחת אנישעפר
 שכותב ק"פ מי' לעיל רם"ק הנאון מרברי וממתייענא הנ"ל מפמקי ביהררנא
 ראייות, עור לי ויש גמרינתנו, הכתיבה ררך וכן באמצע, באל"ף לוארוענ"כ
 שבשנת ועיי"ש - הרבנים[. כל המכמת לעיל ]ועין כאן. להאריך איןאך

 שברוממש אחב"י כמו הצרפתית נ כתיבת בענין לנהוג המכמנותרע"א
 רברי במפר נם כן שכתב ובפרט ושענמ בנט זפפשג ושם וכתבנוחטבאוננארן

 במבטא, שנשמעות מפני נונין שתי כתבנו )נם לעיל ע' מסאנו להנאקהיים
 אחת.( בנון יאהאנא לכתוב כ' שבכ"םאף

 וו"ל: שמות ב' לה שיש באשה רמ"ק מהנאון לוכרון כתוב שמצאתימח
 האחר שמות שני להאשה שיש מאר שכיח )פאריו( הואת שבעירב~חטה

 נשכח הערימה שם אם יחר המכמנו צרפת בלשון הרניל שם והשני הערימהשם
 ואם החרש שם אלא כותבץ אץ פעם בשום וה בשם לה קורין "*צן ערלגמרי
 הצרפתי בשם אותה קורק שהרוב אלא לנמרי נשתקע לא עריין הערימהשם
 ונקראת קילא ששמה כנון החרש שם עם הערימה לשם שייכות אוןאם

 קילא. רמתקריא לואיוע כותביןלואיוע
 העברי השם מקרימין מרים שש"ה כנון עברי שם הוא הערימה שםואם

 הם שניהם ואם - האחרונים כהכרעת רמתקריא כותבין החרש ואםועל
 הראשון, לכתוב המכמנו הראש,: לשם קצת רומה השני עמטם אלא לעולשת
 וכרומה. ברוגעטא בריינריל שארלאט שרל כנון רמתקריא השמועל

 כיק נוטא אלו ניטל נבי א' אות נשים בשמות הב"ש ממ"ש לוהור~רי'
 שלא שכתב רמה ואע"נ הערימה שם כותבין השמות אלו בין רסיון קצתשיש

 לנירון ראי' יש עכ"פ מ"מ כן נהגו ולא נראין רבריו אק כלל השני שםלכתוב
 רמתקריא.- יכתוב השני ועל הערימה שם להקרים יש קצת הרוסין רבמשסותרירן
 הערימה שם כותבין בראשון מובלע השני אם ב' באות מרכתב ראיהעור
 - רמתקרפ4 והטני ועלעיקר

 בריב"ש הוא וק ב' מעיף בש"ע כ' רהא קלקול כאן אץ הריןובעיקר
 ומה הטפל. או העיקר מקרים אם קפירא אין בפירוש חשטות שמ כותבראם
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 שאחר חולי ע"י שם בש.נוי רהתם י"ל ניטין שני שנתן רכ"פ טהא הב"ששהקשה
 הראשון. את האחרון שיבטל רעתה ~ין הכא אבל סכוונת בכוינהנעקר

 ררבר כיון בלבר השני שם אלא לכתוב שלא נכון אינו וראי והאבל
 צרפח לשון שהוא השני רשם וכיון עריסה שם לה רקורין העולם ביןירוע
 שהביא הפוסקים לרעת רהא קפירא איכא א"כ בעריסה לה ניתן לאוראי
 ע"כ השם הוא סה יורעין ראצן אע"ג אחר שם עור לו שיש ירוע אםהר"ן
 שם וה ראין ירעי כ"ע הרי לואיזע שסה אם א"כ שניהם לכתובצריך

 כנשתקע וה ואין הנכתב וה מלבר שם עור לה שיש יורעין אנו והריהעריסה
 שניהן. לכתוב צריך וע"כהשם

 יש קיסת הכתובה אם וביותר הנישואין אחר רב וסן עבר לא ערייןואנם
 הכתובה שקראו ליה אית רקלא כיון כנשתקע הוי רלא העריסה שם עללרון
 כיון חולי ע"י שמו בנשתנה בח"ס כתב לזה ורוסה לקלא, רמפקי עשרהבפני
 יש אם ולענין - ביום. בו שמת אף השם הוחזק עשרה בפני בבה"כרהיה

 בשם סל"ח ק"ח בתשובת בו שחותסת השם עיקר ולעשות בחתימתהלהשגיח
 בענין אירי רהוא אפשר סיהו אשה בחתיסת להשניח ראין כתב פ"יהנאון
 אותו עהשה היא הרי צרפת של בשם חותסת אם הכא אבל במבטאהתלוי
 אונות וכותבת וסתן במשא העוסקת באשה ררוקא לרון יש ומ"סלעיקר,
 בתר אזלינן לא בזה שלומים אנרת לפרקים כותבת אם אבל שסה עלהאטרות
 רס"ק. עכ"ל בירור צריך וערייןחתימתה

ל"ב*

 אחר ריין אל האשה באה ואח"כ מאיר, סשה בשם לאשתו נט כתבאחר
 אנרות ב' והראתה סאיר סשה ם י י ח בשם עצמו חותם היה שאישהואמרה
 את קראו ואח"כ מאיר סשה חים החתימה עם שנים שתי לפני להשכתב
 האיש ויאסר סאיר, משה ח*ם ששמו הגיר לא למה ושאלוהו הב"ר אלהאיש
 חשם לחור, סאיר סשה אלא חים בשם עצסו קורא אונו רבים יסים זהשכבר
 חליו. בעת לו ניתוסףחים
 : ה נ ו שת

 לב"ר הניר שלא ייעותא ויש מאיר סשה חים עצסו רחותם רראינוכיון
 ויש כבר, נשתקע זה ששם לו להאמין נוכל לא אנו נם בחליו, הניתוסףשם

 ספק ואין שנים, שתי לפני זה בשם עצמו שחתם ווראי נשתקע, אי ספקעכ"פ
 סתישבין הינו שני גט להשינ וא"א עינון חשש היה אי והנה ווראי. סיריסוציא
 בוראי כאן, שהבעל כיון אבל לתורה, נקרא האיך ערות נובין והינוברבר
 "סשה רסתקרי סאיר" סשה "חים זה: שני בגט וכותבין שני גט לכתובצריך
 והובא י"נ סעיף חולי סחסת שמות בריני נטין הטיב שהכריע כסוסאיר"
 אסת הוא ראפילו סנורשת סס"נ ובזה ס"ח. ס"ק קכ"ט ס" תשובהבפתחי
 הראשון. בנט סנורשת הרי נשתקע כבר חים ששם הבעל שאסרכמו

ל"ג*

 בריססעל: בעיר נסע"ר
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 : ה נ ו שת

 וליסר עולם חרבות להקים טתניו את ששנס על לאוריתא וחילויי"כ
 לתקן יתכן כי רבריו וצרקו והססורה הכתובה תוה"ק עפ"י בישראלק"ק
 שהוא אחר טעם עור אוסיף ואני וברורים נכונים וטעמיו גיטין סררשם

 מקום ליתן שלא כרי תקונים לתקן עלינו סצוה הזה שבזמן עסריכסוס
 ואינם פלאים יררה ח"ו שהארטהאראקסיע אומרים שהם לררותלסינים
 ישמעו ואם הראשונים. הרורית להם קרסו לא אם רבר שום לתקןיורעין
 כחוכא בעיניהם נהי' גט לסרר אחר למקום לילך צריכין בריססעלשיראי

 לרקרק שנלע"ר סה ארבר ומעתה גס. לסרר יורעין אנו אין כאלוואיטלולא
 וכלל כלל מסופק איני ואני בפנים, וסכ"ת בחוץ אני והנה שלפנינו.בענינא
 למכ"ת להוריע אכחיר לא מ"מ טנעק, שירו סקום ער וחקר ררששבור~א

 רקרקו לא לא שהגירו שהטגירים וימצא יראה אולי בספרים שסצ~ע(יסה
 שהעיר מאיער של הנרול לעקזיקטן - בקאנווערזאטיאנו ראיתי רבר. בבליפה

 שני ועל מכ"ת( שכתב סען נהר )הוא 9מפ59 נהר על עוסרתבריססעל
 ו*מ*0 69 .01ז9וז*0% יהשני ו*8*0 69 09%ז11196וע שסו האחר )קאנגלע(יאורים
 נהר לחלקי מיוחר שם אחר לכל ש"מ אף הללו יאורים ששניואפשר
 סען נהר על ריתבא לכתוב: ראוי היה כן הרבר אין אם אולם נחשבין.סען
 צריך, אינו לענ"ר היארים שמנח גם לכתוב בארת, סי ועל יארים סיועל
 יארים עור לחפור יחרשו ומחר שהיום אפשר ונם כ"כ. שסיהו פקיע לאבי

 הצינורות מי שגם יארים" "מי הוספה ע"י ונרויח סוף. לרבף ואיןאחרים
 וכו'. ובריכות נגרים פירש"י יאריהם על כיבכלל

 0%8*8 1819עע של והמפורסם הגרול הצפרתי סלין בסררש ראיתיעור
 19119$טן8 ערך אצל ושם ותיבה, תיבה כל של מבטא גם כתוב שםאשר

 סטלק( אונגעבילרעטע )ראז שההמון שם ונרשם "וש68ז8,, המבסאכתוב
 קורין האשכנזים שמות: שלשה בריססעל לעיר יש ועפ"ז "6%88ז8,,סבטיו
 הצפרתים וההמון 6811ז8 מבטק המשכילים והצרפתים 91**יז8אותה
 ובוראי ובריקסעל. בריססעל שסות רק כתב לא מכ"ת והנה . , . ו60%81ז8סבטין
 הצרפתים רק אלא 'ו1פ1א8 בשם אותה קורין אין עצסה בעיראם

 להשגיח לנו היה רא"כ זאת, על להשגיח ראין נלענ"ר צרפתשבסרינת
 בעיר אם אולם 4פ11ז89 בשם בערלין עיר קורין שהצרפתים סה עלג"כ

 אנו צריכ.ן וראי ו581ז8 סבסין הסשכילים הצדפתים עצמהבריססעל
 1פט081וסזןאפ1ו בספר שראיתי כאן אזכור עור בגט. זה שם גם לכתובלכהחילה

 בריססעל הרוני נזכרו ששם 84 צר **6 ז%9ז68מז6אי*069ט6ז0נם19ת
 בסעסארבוך העיר שם ונכתב חס"ס בשנת הי"ר השם קירוש עלשנחרגו

 סלפנים קורק היו 4 אות כי פשוט, יהטעם )(19*68א( סוינשטרבערג, נוירענ- כגון וי באותיות 6 הברה כל נכתב ושם מרויסל )זןטשס( ריטץ ק"קשל
 באות כתובים 6 אותיות רוב נירענבערג ק"ק של במעסארבוך אסנם81
 פ"ם רף שבעה בנחלת ועין הרבה, ועור סונכן סונשטר נורנבערק, כגקו'

 נורינבערנן או נוריסבערנ שם שכתוב פיוררא( )הוצ'ע"ג
 ישן בסירור שנזכרה דדפ צר הנ"ל !8ט01041זן1ז*א בספר שם סצאתיעור

 שהשם ירוע כי לזסננו ראיה זה אין ס"ס ברושילא, בשם בריססעל עירכ"י
 שעתה וכיון ברושילא, השם ננזר וסזה *8%911ז8 היה ההיא לעירהישן
 בעו"ה, ונעקר נתבטל הקרסונים סיסים היהורים ישוב ונם זה לשם וכר*ין
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 השמות אחר לחוור לנו אין מחרש, ונתישבו חורו שנה ק"ן והועכשיו
 שו"ת ליקוטי וע' שבוסננו. השסות כפי העיר שם כתיבת לקבוע אלאהישנים
 "שאלה ק"נ: ס" ח"ב יעקב שבות בשחת סצאתי אח"כ - ס"א. ס"ח"ס

סברוסיל".
 בחר סגי אי נחקור תחלה 1פאשז8. השם נכתוב האיך אנן ניחויועתה

 מסעמטרבוך להוכיח שיש לוסר סקום היה ולכאורה ס'. תרי בעינן אוס'
 סכ"ת שהביא ססה נראה וכן ס'. חר רק שכותבין הנ"ל ריטץ ק"קשל
 סררכי סאסר בשו"ת הוא וכן ס' בחר ריסלרשרף שם שכתוב הישר אור ס'בשם
 הה"נ רסר סוקנו פסק אתי ויש ס' בתרי סבטין שאנו אף פעסים. ב' כ"נס"

 רסר רורו וקרובי ירירי בטובו לי העתיק אשר וצ"ל באמבערנערמהרי"ר
 לעניננו. קצת ססנו ללסור שיש ספני כאן ואתיקנו ו"ל, באמבערנערסוחרס"ל

 שבלשק לסה לחוש שאק פשיטא שאנעט שם כתיבת ובענין וצ"ל: הגאוןוו"ל
 לה"ק באותיות כוה לכתוב צריכין הינו ראם .118פפ*פנ כוה נכתבוצרפת
 אלא סוה גרול שס שינף לך ואין שי"ן כאות נקרא יו"ר אות ראיןפשיטא
 שאנעט לכתוב יש ע"פ בסופו עי"ן לכתוב אין נ"כ וסה"ט בראשה, בשי"ןכוהבין
 השיב כבר ס"ס טיתין בשני לכתוב ראוי היה ריטש כתיבת שלפי הנםכוח,
 חותסת שאין שהיכא יעטטע בשם בוה בביוצא וללה"ה סהרס"ק הרה"נלי

 בלא"ה נם לכפלה הססררים רעת שאם העלה ובסוף לכפלו, אק פיתיןבשני
 נשנה לסה אחר בטית חותמת היא רבשאלתנו וכיון עסהם, ססכים הואנם

 והסכט עכ"ל. שאנעט. רסתקריא שינלא לכתוב יש לפע"ר ע"כסחתיסתה.
 סופר כתב בשו"ת ראיתי וכן וצללה"ה. עטטליננער יעקב סה' הנ~עןעסו
 בב' חותסת היא אם חתיסתה אחר לילך יש יאהאננא רבשם נ"נ סי'אה"ע
 הף ברגש נחן חר רבלה"ק כיון לא, לא ואם נוני"ן בב' לכתוב ישנוני"ן
 היא רהס' לוסר נוכל בר"ססעל בעיר רנם כיון וסעתה עי"ש, נוני"ן,כב'

 הראשונים ביסים כתבו רלא הטעם רוה ונ"ל סני, ס' רבחר לוסר אפשררגושה
 ס' תרי לכתוב רסכ"ת רעתי צרקה באסת אסנם בריסלרארף. וכן ס', חררק
 סקום בשם וא"כ החתיסה, בתר בוה ראולינן סורים הנ"ל הנאוניםרהא
 ש"אראל קרסונים ביסים ובשלסא העולם. כל כתיבת בתר לילך הםנסי

 שסצינו כסו 8 ב' בסקום ס' חר תכור כותבין והיו עברי בכתב ברובנשתסשו
 שנרפס ראשונה בההמאה סרעססוי סשה הח' של התורה בתרנוםאפילו
 ברויסל, שכתבו עברו שפיר ,זשאפ,4ן( )פ8אאי בסקום וף6ן" אייאסר סקוםבכל

 כותבק ררובא רובא בארצנו שהיהורים בוסננו אבל ס'. בחרריסלרארף
 בלשון כתיבה אופן סתקנין אנו אם ,א"כ 8 בתרי )%8681ז8( וכותביןריטש,
 והשתא שטרות. בכל שכותבין כסו ס' תרי לכתוב ג"כ אנו צריכין עבריובכתב
 בתר ע' ג"כ רצריך נלע"ר העולם כל כתיבת בתר ראולינן להכיראתית
 רסה רשם, היהורים נם ריטש בכתב שכותבין כסו בריססעל רהינו ס',תרי
 קלילא, בלישנא לרבר העולם שררך ספני הוא בסבטא העי"ן סרגישין,שוק
 שברקרוק יורע ארם כל ואעפ"כ "שיססל", "שליסמל" אוסר ארם כל סשלררך
 וצ"ל שאק מהר"ם שסו"ר וסצ~שזי "שיטסעל" "שליססעל", הרבר:ושם

 והשם טפי בה סרריקינן עיקר הכתיבה שם בסנול ארע רמשתסע בלשוןיעתו קורין שבע"פ ראף ארא. סקום בשם כתב צ"ט סי' יאז"ע חלקבתשובותיו
 והנה ובקצור. בחטיפה רק אותו וקורין ע*ו סקפיר ארם אק בע"פשקורין
 לכתוב צריך היה בסבטא נרנש העהן ראם כתב סבאנהארט הנאקהרב
 לכתוב יש העי"ן נרגש שלא ראף נראה ולענ"ר השניה. הססך אחרעי"ן
 ביניהם, תנועה בלי "סל" בסופה שיש תיבה אין אשכנו בלשק רב~שמתטן"ן.
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 וכיון במבטא, נבלעת שהיא ער קצרה כך כל היא פ שנכתבת שהתנועהרק
 בוה כיוצא עברי. בכתב ע' לכתוב יש פ באות שנכתב יורעין העולםשכל
 יחר כותבין החיריק את רוחקין אם חיריק אחרונה שתנועה בשמותמצינו
 עצסו חותם הוא אם כן ואעפ"י יחר, כותבק אק רגוש החיריק אץואם
 )כגון ט' %4ת יו"ר כלל ,פם אהלי במפר כסבואר סחתיסתו לשנות 4צןביו"ר
 רוחקין ואין בחטיפה אותה שקורין אף פ בתנועת גם וא"כ עטל(עטיל,
 כחתיסה רהף עירות בשסות העולם כל כתיבת בתר אולינן ס"סאותה,
 נרגשת פ אות שתהא צריך השם סקור עפ"י כי לוה נומף אנשים.בשסות
 הגט על ערעור לקרוא לי חלילה ובוראי 64פששת8 השם סן ננזרשהשם
 בפומקים. כראיתא וה על סקפירין 4ין בויעבר כי בריממל, בשם ס"כשמירר
 לבוא לעתיר הניטק כל שיכתבו סמסרות לקבוע רוצק אנו אם לכתחלהאך

 לכתוב צריך רקרוק ועפ"י סרוקרק בלשון לכתוב לחכמים ויאה נאה והבאופן
 רהכל בריקמעל כסו העי"ן את וירחקו יסעו שעי"ו לוסר ואיןבריממעל.
 5 אורות על נרבר ועתה סלעיל. רוב עפ"י סלה טעם שבאשכנזיורעין

 הח"ם הרבה. עיון צויך הרבר אכתי ולענ"ר בסקוסו. י' לכתוב ס"כשהחליט
 ב' ניממיננ נכתבה ריטש ובלשון וו"ל: גיממיננ העיר שם לענין כתב ל"1מי'

 בלשונם נכתבה כי להמתפק יש הראשונה היחר בקרטשת וגם יורי"ן וב'מסכין
 והנה עכ"ל. חירק. לקריאת 11 קר"אה בין שנוי קצת ויש ע א הנקראבאות
 0 פ הינו ע א הח"ם )וס"ש פש*66ג( בל"א נכתב העיר ששםירוע

 5 אות לכתוב יש איך שם הכריע לא וח"ם ( ט כטו א סבטאין באונגארןכי

 ברין שהעיר סכ"ת שהביא סה הנה אנן. ניחזי וסעתה בספק. עמראלא
 כן העיר שם כותבין הם רשם סוכרחת ראיה אינה ביו"ר נכתבוריסלרארף
 שהבאתי לעיל וע' העיר. שם ק סבטין היו היהורים ובוראי רנאחקרסת

 לתפום א"א אך 6 לאות אחרת כתיבה שם שיש ריטץ שלסמעסטרבוך
 נכתב סאין הנהר רשם ואף 80 אצלנו נקראו ר~ה 1"י רהינו זאת,בכתיבה
 כסעסארבוך ברוימל לכתוב ,אבל *86פס% השם סן ונגור הישן שסו הוא והסוין,
 ע"פ שהוא אות עברי בכתב לנו אין והנה ופ46זע וה יקרא ארם שכלא"א
 בחלק )הינו אוננארן בארץ .והנה 5 לאות לגסרי רוסה האשכנזיםסבטא
 6 כסו השורוק סבטאין ובבאהסען בס4שמרען, וכן אבערלאנר(שנקרא

 וכותבין הכל( וכן 868 נקרא נו"ן 6פ6ז66 סבטין )ברוךבנאררריטשלאנר
 אונגארן בארץ לכאורה וא"כ ,1פ066. ופש5 שלנו וסבטא חוסםאוהעל,
 רבאוננארן סשום הוזו הכריע לא רהח"ם והא 5 בסקום 1 לכתוב נכקהיה
 1 כאות כסעט אלא כהונן, אשכנויות שבסלות 5 האות את סבטאיןאץ
 ש ט ף ר כהזבין שאם ועור לחיריק. 6 בין יש שינוי קצת שרק הח"ם, כ'וע"כ

 כותבין היו אם וא"כ 6 בסקום 1 כותבין באוננארן נס עבריתבאותיות
 להם אין פ השורוק שקורין האשכנזים עכ"פ פפ~פ6ס קור~צן היונוממיננ,
 אאצכנז. בלשון 6 בסקום שתעסור בעבריתתנועה

 והובא פ"ו מי' ח-א הראנ"ח ס"ש עפ"י לעשוה הוכרחנו שכןוכיון
 בלשונות וסתאות סבטאות קצת יש ח"ל: קס"ב מ"ק קכ"ט מי' פשוט גםבם'

 סניחין לכותבם באץ כע6אנו עליהן טורה אות באותיות לנו שאץהלע"ז
 הסבוקש לסבטא קרוב שלה שהסבטא אחרת אות ההא הסבטאבסקום
 ברור אשר המאענים כן עשו וכבר כן לעשות שצריך נוני כסה ועף"שעכ"ל.
 בסלות כוה סבטא )ונמצא צרפתטת שבסלות ג אות לענין וי"עשלפנינו
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 כמ"ש שי"ן במקומו הניחו שבאשכנז מרינות ביתר וכן שבעלזא*םהוננריות(
 הניחו ובאוננארן עטטליננער ור"י באמבערנער, רי"ר הנאונים בשםלעיל
 פרעסבורנ עיר ובכן 28, נ"כ כותבין הונגארית בכתיבה שכן ז"שתחתיו
 נמשכו זו כתיבה ואחר 1פסצסו(. הונגארית )ככתיבה פזשאן ג"כנקראח
 שנקראים באותיות כן הרבר ואם ישראל. קהלות ורוב ונאליציאן ברוסלאנרג"כ

 שמשמשץ באותיות כן לעשות שמותר מכש"כ התיבה, עיקר שהםקאנזאנאנטען
 רוצים אנו *1ם לעשות עלינו חובה וכן )וואקאלבוכשטאבען( תנועהתמורת
 המנהנ שבזמנינו מכ"ת, רברי צרקו ומעתה עברי. בכתב 5 התנועהלהעתיק
 ה*אטכנזיות העתקות בכל כמעט נכתב וכן 6 במקום י' לכתוב באשכנזפשוט
 בספרו הגאון זקנו נ"כ כתב וכן עברי, בכתב הכתובות ולמשניותלתנ"ך
 עברי, וכתב בל"א הירש ש"ר מהרה"ג אגרות כמה לי יש וכן לב"י,אמירה
 בכל כמעט כותבץ וכן וכרומה, גרינרען היטען, רירפען, כותב: הואונם

 בריססעל, לכתוב הנכון כן ועל עברי. בכתב ל"א כותבין אם ישראלתפוצות
 1481ז8 שהשם וכיון 61פפ5ז11, או 18881ז8 או העיר שם שלפ"ז ירע הרו4אץ כלכי

 יקרא שאחר לחוש ירן עברי בכתב הכתיבה חקי עפ"י נכון עכ"פנכתב
 שלמה ובשם מלכה, יקרא שאחר מלכה, בשם חוששין אנו ש*צן כמו481א8
 כלל. ירוע 4ינה 461שז8 בשם שעיר בעניננו ובפרט שלמה, יקראשאחר

 1168טצטז8 הצרפתי השם לענין אולם 1*599זנק האשכנזי בשם תינח האאך
 שבארץ אחב"י וכי בעצסך הגע ט. במקום י' לכתוב להכריע יצןלענ"ר
 שכתבו כלל ספק אין והלא הצרפתית, ט במקום י' כותבין היו מעולםצרפת

 צרפתיות מלות וכמה כמה יצ5ז81(עועור שקורין אשתריק ,רבי 61ט6[ קוריןלוניל שחכמי יורעין חכל שבצרפת. וראשונים שברש"י בלע"ז מלות מכל כירועו'
 משל ררך ובגיטין, בכתובות 4 במקום ו' כותבין היום עור צרפתשבשירץ שאחב"י כלל מסופק איני ואני ט. במקום י' מצאתי לא ומעולםשבראשונים,

 ספק ובלתי )85נט3( זשול או שול 61181פטז8( ברונעט )6י818טס(נוסטאוו
 להיות כרי ומ"מ זשול. או שיל ברינעט, גיסטאיו, כתוב: הרו4אה כליצחק
 וויסקאפף והרבנש עלזאס, בארץ הרבנים לשאול יש זה רבר לעניןבטוח

 שכותבים השערתי כאשר יאסרו כאחר כולם הם ואם בפאריס.ולובעצקי
 שם רהא ברוקסעל לכתוב יש בעניננו נם בורין ט במקום ו' תמירשם

 כותבץ בריססעל רבשם אהררי, רסתרי תרתי רהוי עקא רא 'זך הו4גצרפתי
 לפענ"ר באמת אמנם לזה. זהי בק לחלק אין ולכאורה ו' כותבין ברוקסעל ובשםי'

 בריססעל( רעיר היהורים וכן רהאשכנזים אלו. הברות ב' בין גרולחילוק
 אם ובפרט 4 מלאות 1 לאות יותר קרוב שהוא באופן ט האות אתמבטין
 ט מאות משונה נקראת 4 אות 85116 בסלת ר"מ כפול, אות אחריומושך

 נרחק ט אהק צרפת בלשון אמנם י'. במקומו להניח יתכן וע"כהצרפתית
 י'. מלאות ו' ל4עת יותר קרוב וא"כ 1 באות להתחלף יכול שאינו ער כךכל
 ט שאי1 מורה וזה האות, על קוים ב' עם 5 נכתב 61*08(8 שבשםועור
 כהויתו נכתב ט אות 11,8*צטז8 בשם אבל 1 ל4עת קרוב ונעשהנעקר
 1*1טז8 שהוא ירמה ברוקסעל שם שהראה תאמר ומה שנוי סימן שוםבלי
 ט כמו הואו שמבטין שירמה תאמר הום ט באות, כן נכתב באמתוהלא

 6. מתבטא ט צרפת שבלשון יורעים בריססעל אנשי כל כמעט הלאאשכנזי,
 למבטא רומה אינו 5881ז8 שבשם 6 שמבטא לפענ"ר הנחתי הנ"לכל

 שבשם 4 ואות האשכנזי י' לאות יותר קרוב 6 ש*עת 8*ע*צטז8 שבשםט
 מבחוץ חאני הרבר אחליט איך אמנס האשכנזי. ט לאות יותר קרוב181144טז8



 להועילמלמד%
 ביניהם חלוק אין ססש שוה שניהם שהברת ויסצא יחקור ואם בפנים.ומנ"ת
 צרפהש, שבסלות ט כסו סבמין 1*%88ש8 בשם 6 שאות )רהינו וכללכלל

 הוא רזה 1 אות כסו שבצרפתית ט אות לבמא לסיסר ליכאראופכא
 תרתי יהא שלא כרי כתיבתן אופן להשוות אנו צריכין בע"כ אזי נסור(טעות
 )כאחטר ט בסקום 1' כותבין צרפת בארץ אחב"י אם נ"ל ואז אהררי.רמתרי
 ולפ"ו ברוקסעל, לכתוב אנו צריכין ע"כ וא"כ לפענ"ר( הוא כן ספקבלתי
 כותבק אשכנז שבארץ ואף ברוססעל. לכתוב צריך נם הכתיבה להשוותכרי
 בשער נרפס וכן רוסלרארף שכותבין יש נם סצינו פ"ם ריסלרארף,ברין
 סונכן, סקום! בכל כתוב שבנירנבערנ ובסעמארבוך סררכי סאמר שו"תספר

 טעות כאן אין הי"כ הרבה, ועור )ט98ט*1616נ( סולהוזן סונשמר,נורנבערנ,
 בספר לשורוק חיריק בין שינה אם הרין לענין וע' ברוססעל, כותביןאם
 סחרש לאור שיצא בספר וראיתי באריכות. שם ס"ש כ' אות י' כלל שם%שהלי
 ראוננארן רבנים שאיזה וקס"ם וקס"ח קס"ז סי' העור אבן על רשב"ן שו"תשסו

 בסקום ,קורוש 61ז6ז במקום ,מויוק 26(א בסקום סעזו בנם לכתובהמכיסו
 זה רבר אורות על שהטאל ומוב הרבר, על עוררין שיצאו שסעתי ,61א68ז6א
 הוננאריה, שבלשק 6 אות במקום ו' כתבו הם והנה רבאנהארט. הגאוןאת
 הסערערים לוסרים איזה כתבו ששם ק"ה סי נובי"ק סשו"ת מיוע קצת להם1"ט
 לע"ז ובכתיבת בסלאפום, קורסענר הוננארית בלשון העיר ששם נטעל

 סשסע שם בסלאפ1ם והלשון 5 בסקום ו' נ"כ נתבו ,והנה 6ט8נפז6אנכתב
 הוננארית בלשון באטת )כי 6ט6טח5א העיר שם לועזים הסערעריםשחיו
 ססך נ"כ וזה הצרפתית(. * כאות להם אחת הברה כמעם 6 ואות 5אות

 צרפתית. ט ותחת 5 תחת ו' רירן בנירון לכתובלרעתי
 לכתוב: יש לפענ"ר שנראה סה לפי רברסוף
 מי ועל סען נהר על ריתבא סתא ברוקמעל רסתקריא בריססעל1(
 ראוי ואין סען סנהר לחלקים נחשבים היאורים ואם בארות מי ועליארים
 לכתוב. יש אוילכותבם
 בארת. סי ועל סען נהר על ריתבא סתא ברוקסעל רסתקריא בריססעל2(
 91148צטז8 שבשם ט להברת ססש שוה 881*5ז8 שב,טם 5 הברתואם

 לכתוב. ישאזי
 סי ועל סען נהר על ריתבא סתא ברוקמעל רסתקריא ברוססעל3(
בארת.

 ולרעתי מפורססים. נאונים רעת ננר לסעשה להכריע לי חלילהאסנם
 נורעו שלא שאפשר היה איך שהיה ססעשה רברים כמה חרשתי שאניכיון

 הרברים אורות על ולחקור עור לררוש הרסה ס"כ יסחול וע"כ הנ"ל,לנאונים
 סה כל עם הנ"ל סכתבי והניע המחול והחקירה הררישה אחרשחרשתי.
 שבעו"ה ובאשר ורבאניהאר רסאריאפאל הנאונים לפמ ררישותיו ע"ישהעלה
 שלישי רב לשאול יועץ אני ורבנן, לסרנן חים שבק סנאיאהררוקהנאון
 ורבני רהאסבורג הרב כסו סופלנים הוראה בעלי שהם אשכנזסרבני

 אק עת בכל מרור שאני ויען לסעשה. יכריע הרוב פי ועלפראנקפורט.
 שמו"ב, בברכת ואס*ם הצורך בכל ובשו"ת בפוסקים כראוי לעין פנאילי

 וסוקירורו"ש
 האפפסאנן. צבירור

  "ד*ל

 הכחן. פ' בן הכהן פ' נותביןאם
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 ה: ב ו שת
 כ"ט )ס"ק סשמע רס"א רסלשון כ"ב ס"ק א' כלל שם אהלי בס'ר~רתי

 הכהן( מאיר בן יוסף )ר"ס שמו אצל ולא הכהן אביו שם אצל רכותביןס"ז(
 שכיחא רלא וכו' חלל שהבן שיאסרו חישינן רלא )השמ( ל"1 ס"ק בנ"פוכ'

 רק בן נוהגין ואין ע"ש הכהן פלוני בן הכהן פלוני לכתוב רנכון כ'וס"מ
 שכ' להרז"ם גיטין בטיב גם ר4צתי אמנם שם. אהלי בעל עכ"ל הרמ"אכם"ש
 הבן באמת אם נעשר סה קשה ולרס"א הכהן. פ' בן הכהן פלוני לכתובריש
 בין יש הפרש סה הכהן פ' בן פ' נסור בכהן שכותבין כסו כותבין ואםחלל,
 הכהן. פ' בן הכהן פ' לבתוב טוב ריותר לענ"ר נראה ע"כ כשר לכהןחלל
 יוסף נכחוב אם ר"ס רי פשוט האב שם אם רוקא לרס"א ראפי' נראהעור
 לאב יש אם אבל ואאב, אבן קאי אתרויהו הכהן רמלת סשום הכהן מ4ארבן
 קאי הכהן ראי ליב הסכונה הכהן יהורה בן סררכי ר"ס כן, לוסר איןכנוי
 א"כ הבן עלגם

, 

 צריכין וראי ע"כ שקר, וזה הבן על קאי ג"כ ליב המכונה
 גם כתב הלוי לענין והנה ליב הסכונה הכהן יהורה בן הכהן סררכילכתוב
 גם לרירי אסנם הלוי. יעקב בן יוסף ר"ס אב גבי אלא לכתוב רא"צ ניסיןהטיב
 בה' הלוי לכתוב רצריך כ"ג ס"ק שם אהלי בעל כ' רהנה כך כל ברור אינוזה

 יעקב ששסו יחשבו לוי יעקב יכתוב ר"ס ואס שם, הוא ה' בלא רלףמשום
 סשום בה' הכהן לכתוב הנהיגו מש"ה בכהן רגם ואפשר שם עור וכתבלוי,
 וס"ס כהן ר' שם בירח2למי ריש משום ג"כ י"ל )אולם ללוי כהן בין פלוגלא

 פלוג. לא סשום הלוי בן גבי נ"כ ריכתבו י"ל וא"כ ססתבר(, פלוג רלאהסברא
 של שבב"ר ג"פ( בס' עליה )ורמז תט"ו מי' הרשב"א בתשובת נ"כור4לתי
 ב"ר הלוי סשה ר"ם הלוי, פעמים ב' עצסם חתמו הלוים כל כמעטישב"א
 ומשום צריך. אינו אם אף פעסים ב' כ, אם כשר ובוראי עי"ש. הלוייצחק
 רבריעבר פשוטא רהא לחוש, אין וראי ראשונים ניטין על לען להוציאשלא
 אחת. פעם רק כתב אםכשר

ל"ה'1

 יכולה היתה לא והאשה הספר בבית היה והבעל שליח ע"י שניתןגט
 כמו אופן עפ"י וניתן לשם הלכו והסופר והערים הב"ר ורק הבעל אצללילך

 אבי שם הב"ר ירעו ע~לא ויען לקמן, שנתבאר וכמו ללכת נחפזכשהבעל
 אברראם היה ששמו 'להם כ' והוא מולרתה בעיר אחר למרן אל כתבוהאשה
 סררו ואח"כ האשה. אבי שם ירע לא שג"כ להבעל הב"ר אמרו וכןקאפל
 לשליח שיצוה לסופר הבעל שצוה ער א"י השופט לעיני המשפט בביתהכל

 וביום לקמן שמבואר כמו הכל וכן שליח שיהא לשליח צוה וגםלהולכה
 באה הגט תורף נכתב שכבר ואחר הבעל, שצוה כמו הנט נכתבשלאחריו
 אלא קאפל אברהם היה לא אביה ששם לה כתבה שאמה ואמרההאשה
 קאפל, אברהם ששמו הנ"ל הלמרן כתב למה האשה את ושאלנואברהם,
 על אך קטפל, היה אביה אבי ששם מפני כן אותו קורין היו שהעולם לנווענתה
 ועתה לתורה, גם נקרא כן וססתסא קאפל ולא אברהם רק כתבו לא קברומצבת
 נעשה. מההשאלה

 : ה ב ו שת
 כיון אולם אברהם", "בת אביה שם עם אחר נט לכתוב חשבתילכאורה

 הקמיר לא שבוראי ואף קאפל, אברהם בת לאשתו גט לכתוב צוהשהבעל



 להועילמלמר62
 הגרנו שאנחנו ער אביה שם איך ירע לא הוא רהא אברהם בת לכתובשלא
 ולהוליך לכתוב מצוה היה בוראי אברהם בת היא שאשתו לו הגרנו ואלולו,
 שיוכשר ער ניטין מ4טה אפילו לכתוב רצוה ועור אברהם בת לאשתוגט

 הבעל שאמר לכתוב צריכין הינו בהרשאה הלא מ"ם והב"ר, הרבבעיני
 סתירה הוי וא"כ קאפל, אברהם בת לאשתו נט להוליך לסופר( )וכןלשלוחו,

 איך ויורע להאשה המסירה בשעת הוא ב"ר שאותו ואף לנט; הרשאהבין
 להרשאה. הגט בין סתירה יהא שלא הקפירו רהאחרונים מצינו ט"ס הרבר,נהי'
 לפני שנית פעם נט ולסרר הבעל אל הפעם עור לילך באפשרות ההה לאגם

 שב"ר שיסברו הנכרים בעיני רינא רבי וילותא הרבר יהי' כי הא"יהשופט
 ע' הרחק, כשעת וראי הוא ווה ברבר, השם חלול ח"1 יהי' וכמעטטעו,

 ואיכא אחר למקום הגט כבר רשלחו רהיכא ק"ל סי' ח"ג שבו"יתשובת
 בהרשאה שינוי )ולענין רירן. בנרון וכש"כ הרחק, כשעת הוי רינא רביוילותא

 שינוי קצת נ"כ ריש ראפשר וכיון כ"ג(. סי' גט מערכת חמר שרי ספרמ'
 קאפל אברהם שמו היה אשתו שאבי לו שאמרו לאחר רהבעלבשליחות,

 שינוי כאן ויש וה, בשם הגט שיכתוב ורצה העולם, בפי נקרא שכןנוכר
 קאפל, אברהם בת בשם הנט הסופר שיסים צוינו כן על הבעל,רצון

 האשה. ליר הנט למסור אנו רשאין אי ברבר נתישבואח"כ
 האשה אבי שם של טיבו מה שם לחקור האשה עיר של להרבוכתבנו

 כן אותו קראו העולם שכל הרב לנו וכתב קאפל, אברהם שמו נקראואיך
 הסכמנו וה ועפ"י אביו. ובשם בשמו נקרא והבן קאפל, שמו היה שאביולפי
 מקילין רהאחרונים וירוע לו קורין שהכל חניכה הוי קאפל אברהםרשם
 מותר וא"כ כ"א(, ס"ק קכ"ט סי' ופ"ת ,צם אנשי חירושי )ע' האשה אביבשם
 - בו. להתנרש להאשה זה גטלפסור

 ונקרא יחזקאל בן יעקב האשח אבי שם היה אחת שפעם ראיתיאח"כ
 יחוקאל יעקב מומר שהיה הבעל עפ"י נכתב ובגט חוקאלס יעקב כל בפישמו
 בספר הנאון הטה הלא הרור גרולי ג' הגט והכשירו נרול הרחק שעתוה'ה
 כל בפי נקרא האשה ראבי רירן בנרק כש"כ וא"כ קל"ב. סי' וישעי אורישרת ובססי ס"ה סי' ח"ר תנינא מהרורא ומשיב שואל והנאון מ"ה סי' אריהשם

 למסור בויעבר מותר וכאן קאפל, אברהם בת נ"כ בנט ונכהב קאפלאברהכ
 ק"ט סי' סה"ת הנוב"י שכתב שהחשש ואצ"ל הרחק. בשעת שלא אףהגט
 אכי שם כלל ירע לא הבעל רהא אחרת, אשה על כוץ רהבעל כאן שייךלא

 הב"ר. ע"י לו רנורע ערהאשה

ל"ר*

 ובפי פספ5810 בשטאנרעואמט ונקרא שלמה שלו הקרש ששםמי
 הח"ס מ"ש לפ' הנה בקצור אשיב בנט כותבין האיך 88111 נקראהעולם
 לכתוב צריך יאועף קוראיו בפי ונקרא יוסף ששמו מי רגם כ"נ סי' ב'חאה"ע
 היה לחור זאלאמאן נקרא היה אם בנ"ר נם א"כ יא)עף המכונה יוסףבגם
 להראות כרי א' יכתוב לא ו' )לאחר זלאמאן המכונה שלמה יכתובצר"ר
 העולם שבפי מאחר אמנם "(. נקורת על מורה הא' רהרי' בפתח נקראשהו'
 שם הח"ס שכ' וכמז רמתקרי עם ואללי שם נ"כ לכתוב צריך זאללינקרא
 אשר ש.כתבו אנטשיל ג"כ ונקרא אנשיל ומכונה 4ח2ר ששמו במי כ"רס"
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 בנט כותבין האיך 84111 שם לענין והנה אנטשיל. רמתקרי אנשילהמכונה
 רקורין זה ע"י ההברה רנשתנה אחר בל' לכתוב ראין זאללי, לכתוב רישנ"ל
 שיק בסהר"ם )וע' וואהר או האשר במלת ט א כסו ערוך בפתח זאליאותו

 נ"כ לקרות "2 נקור ראינו רכיון א', בלא זללי לכתוב אין נם לאטטע(שכותב
 בולטמשן, כסו זו~ללי לקרות שיטעו לחוש ואין זאללי, לכתוב טוב ולכךזללי,

 לכתוב יש רבר סוף בקסץ. ולא בפתח רהו' זלי*מאן, סן שננזרריורעים
 אהלי בס' ראיתי זאת שכתבתי אחר זאללי. רסתקרי זלאמאן הסכונהשלמה
 הסברא ומצר י"ב סעיף לק"ש מט"נ הנ"ל הח"ס על שהשינ ס' ס"ק ז' כללשם

 זאללי. ה נ 1 כ מ 1 זלאמאן הסכונה שלסה לכתוב שצריכין הוריתיולפ"ז

 ז'ל"
 : ה ב ר שת

 שמה נכתב לפעסים כי נכון. על שלה העריסה שם לברר שאיןבאשה
 וע"כ רוזכין, או ריוכה העריסה שם שהיה אפשר נם רסכה, ופעמיםרשכה
 רק בנם לכתוב ריש נ"ל וע"כ ראזאליע, כל בפי נקראה אמנם לברר,א"א
 שיבת שו"ת בשם ב' ס"ק קכ"ט סי' בפ"ת הביא לזה וכרומה ראזאליע,השם
 שרנא או אורי אביה שם אי נורע שלא באשה שלמה כרם בס' וכ"כציון,
 ס" שיק הכעהר"ם וכ"כ פיש, בת רק כתבו ולא פייש כל בפי שנקרא נורערק
 היה עצסה האשה בשם רגם משמע ס"מ אביה בשם מיירי ששם ואףק"נ,
 וחניכה שום וכל שכותבין בסקוסות באשכנו ובפרט אחר, בענין א"א אםסתיר
 שחשבת וסה קל"ה. סי' רשב"ן שו"ת וע"נ מ"ה(, סי' בנ"ש )ע' להראית
 בספק עצמנו נכניס האיך עצמך על תסה לוי סטה בס' כס"ש ריוכעןלכתוב
 צריך ילפ"ז ש5-806נשא, או פ818-06(1 שנקראת אומרים הם הרי השם,שינוי
 לכתוב טוב וע"כ הספקות, כל סירי יצאנו לא ועור ריזשא, או ריזכהלכתוב
 ש.נוי יהי' וראי זה "רוזאליע" לכתוב שרימה וסה יותר. ולא ראואליערק
שם

 רל~
 ניטין טיב בספר שראה וסה פ8811טא. נקרא יהי' זה שם סנהננו

 ההא זה שם כי במח"כ, טעות הוא 8088 זה שם שסבטין וחשב "רוזא"השמ
 פ8018, אותו מבטין באוננארן וכן ובפולין רונא לנקרו ויש שארנטןלשון

 לכתוב צריך כרחך על 8088 האשכנזי השם אך כן. נקראות נשיםוהרבה
 אהררי, רסתרי תרתי ראיבא שחאה2ת וסה רירן. קריאה סנהנ כמוראוא
 בין קסץ רבין כיון לזה, לחוש אין בפתח, והשני בקמץ נקרא הראשוןרא'
 )46011( אראלף משל ררך בא', לכתוב סנהננו 8**מ686פ4( )8 ארוךפתח

 שו2ם כיון 8080118 או 8898118 יקרא ראחר לחוש אין וראף וכאןוכרוסה,
 ראול~ע, ריכתבו לוסר אפשר היה ולכאורה אצלנו. כלל בנסצא אינוזה

 לקרות לטעות יש בזה אולס )4זט8186א( הסבורנ בעיר כסו הא'ולרשסיט
 ראזא, שם סן ננור רראזאליע *ן80981 ן כסו הי' וגם )2זט~( חטופההפתח
 אלפין. בב' לכתוב יש ראזאליע נם וע"כ בא' לכתוב צריך בע"כאשר

  *ח*ל
 : ה ב ר שת

 מוהרם"ק הרה"נ הורה וכבר ז"ל: יונה סו"ה חמי סר בכתביסצאתי
 ושל יצחק היה שלו קרש עמ2ם בסנרש ולה"ה טהרה( גירולי בעה"ס)הוא



 יהועילמלמדא
 שש"ק אביו בשם וכן כלל, 1941 לכתוב שאין 1881 עצסו שחתם אלא איזקח%
 לכתוב שלא פ0מ:ט581 עצפו ותתם זלסן שלו חול ושם שלסה היהשלו

- זלסן. הסכונה אם כו8סש5410  סו"ה הגרול הרב בשם זה על שם וכתוב 
 הסגרש של אביו לשם שנונע סה וז"ל: האסבורנ אברק"ק שטערןאשר

 רכנוי ועור כלל אביו שם כינוי לכתוב אם הפוסקים המאו כברפסש5810
 1841 ב,טם ובאפת זלסן קסצין בב' סנוקר שהי' כסו נ"כ לקרות נוכלזלסן

 סביא וכבר זה כינוי לכתוב כלל הצורך מן הוא אם ררבוותא פלוגתא "שכבר
 אחר איזק כותבין ואין וז"ל יש"ש בשם כ"ח ס"ק סוף א' אות ניטיןבמיב
 בהו סשנחינן לא איזק יצחק כל קורין הנוים וכן בחירק עשהוא סיצחקשנגזר
 הכינוי לכתוב כתב א' רפעם אהררי ב"ש רברי הקשה נ"ב בס"ק ע"שוכו'
 - א'. ס"ק יו"ר ובאות יע"ש איזק הכינוי לכתוב ראין כתב א' ופעםארזק
 בגט נם הביא ובזה וכו' שום וכל לכתוב שנוהגין במקום היה התםועור
 עברי ללשון קרובה זו רחניכה רסאן ס"ל הרא"ש ס"ר ס"ק קכ"ט סי'פשוט
 איזק שם וכולל יצחק שם כותב אלא רסתקרי זו חניכה על לכתוב ראויאין
 מהר"ם שו"ת ועיין - עכ"ל. וכו' ז"ל האחרונים רעת היא וכן שוםבוכל
 עמ"ש. רור הקרש לשם רשוויר הלע"ז שם לכתוב רא"צ קי"ר סי' אה"עשיק

 הטעם. עי"ש יאזעף הסכונה יוסף לכתוב רצריך כ' כ"נ סה ח"ב אה"עובח"ס

ל"ט*
 : ה ב ו שת

 לקסן ע' אך יטלא. לכתוב לם"כ מסכים אני נם יטלא שם כתיבתע"ר
 הכרעה שם אין אך ~אה"ע, חלק סוף בכ"ס סואר כתב כבר יאהאננא שםוע"ר
 לכתוב וכול רבלה"ק כ"ם מהר"ם בשם והביא נוני"ן, בב' או נרן בחראי
 כותב וכן נוני"ן בב' לכתוב להכריע נראה ולענ"ר ברנש, ונקרא נו"ןבחר
 שהעיר וסה טיתי"ן בב' לאטטי, שם פעטים כסה ק"ט בס" שיק מהר"םסו"ה
 הר~השון )הנו"ן יאהאננא הרקרוק חקי עפ"י נקרא נוני"ן רבב' אחררב

 חקי עפ"י ונסרא לע"ז שמ רהוא יורעין רהכל לחוש אין לענ"ר נע(בשוע
 נקרא ובאסת ארוך( )בפתח האהא:נא נקרא נו"ן בחר ואררבה לע"ז,לשון

 טי"ת רבחר לאטטי, סהרם"ש סו"ר כתב בצרק וע"כ קצר(, )ובפתחיאהאנ"נא
 רבחר למרי"ן, בב' זאללי השם לכתוב הכרעתי וכן שינוי, והוי לטיטעקוריז
 רמתקריא לכתובייטלא שיש להעיר עוריש שינוי, והוי זא:לי, נקראלם"ר

 ס"ם יהרות שם הוא מטלא רשם ראף יאהאננא ה נ ו כ הם ולאיאהאננא,

 הנ"ל בתשובה שיק מהר"ם סו"ר כתב וכן רסתקרי~ן וכותבין לע"ז לשוןהי
 לע"ז. לשון נ"כ שינרל רשם משום לאטטי, רמתקריא שינרלרכותבין:
 שם האמור ועפ"י י"ג. ס"ק ונהרות עירות שסות ניכרן טיב ע' יטלא שםע"ר

 בתרי שחותסת ואף בסוף( ובאלף ירר )בחר יטלא לכתוב טוב בנ"רנ"ל
 סעלה אינו וזה באקראי אלא יהרות בשם חוחסת אינה בארצנו ס"םיורי"ן
 לילך ריש פשיטא קארלסרוא ובכתיבת יוטא, בשם שם אהלי ע' סוריר,ו"רנו
 "בסרינת רתחת נ"ל אמנם הקהף אחר באל"ף לכתוב לפניו אשר הנטאחר

 בשמות גיטין בטיב סצאתי שכן בארען" "רסרינת לכתוב יותר טובבארען"
 רל'מא, לבר'סק . הזאת עור בין להבריל כרי רקיוא" "בריסק שכותביןעירות
 כאן: גם ריכתבו לוסר אין אך בארען" "רסרינת לכתוב טוב כאן גםוא"כ
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 שהיא ג"כ בארען "מ רהא אינו 1ה רקיוא" "ברימק כמו רבארען"עקארלסרוא
 באסטריך בארען )ויש בארען לעיר סמוך קארלסרוא להבין יש וא"כ עיר,שם

 לכתוב רוצה ואם בארען, רמרינת קארלסרוא לכתוב יש כן על אשרובשהיץ(
 לשנות רוצה ואינו בכתובות, כן לכתוב שם נהגו שכבר מפני בארען""במרינת
 בארען". "במרינת בלשון לטעות א"א וראי כי ברבר, מקפיר אני 4*יןהמנהג,
 יש 1ה בשם נקרא אינו כעת אם נשתקע חשיב בכתובה שכתוב שםאי
 סי' נט מערכת אס"ר חמר שרי )ע' כנשתקע לי' חשבי אחרונים ורובפלוגתא
 בכתובה ראיתא שם על רמתקרי למכתב רמי שפיר אי ולענין ר', אותמ"א
 ו' בסי' שם שמובא מה ונם ט' אות מ' סי' שם ע' 1ה בשם לו קוריןו4ץן
 קל"ר. סי' שיק מהר"ם שו"ת וע' ר'.אות

מי*

 שנשתקע. לה"ק שם לכתוב ישאי

 : ה נ ו שת
 הביא וכן נשתקע מקרי לא העברי רשם ק"ט בסי' שיק מהר"ם סו"רכ'
 שברך מי עושין אם וגם בערה מתפללין ואם הואיל ל"ח בסי' הח"ס רבובשם

 החרשות. ציון בנין בשו"ת וע' להורות. יש שכן ועי"ש העברי, שם עלנקראת
 רבריעבר כל בפי שנקראו הלועזים שמות רק בגט כתבו לא שאםהוריתי

 ומשו"ת רבר משיב ומשו"ת רם"ק מכ"י ראיות והבאתי כשר, הגט ניתןשכבר
 מסופק הח"ס שלכאורה ואף בו( ח1ר שכנראה )אף שם אהלי ומס' יצחקכית

 קארלעבאך אפרים רר' הרב ביר הוא באריכות שכתבתי )והמכתבברבר
 ליפצינ(.בעיר

מ"8.

 לענ"ר הנה .*טף*3 שם כתיבת ע"ר נ"י ריטטער ארי' רוב מו"המהרה"ג
 כותבים הראשונים וכל שרש" אף נ806( הצרפתי 3 תחת י' אות לכתובאין
 לי שירוע אף )קמיזא"*18נפ*06( הצרפתי 06 תחת ק' כותבין כן כיי'

 תחת שארלאט בגט כתבו בפארי1( רינו ובית קארנויא מענרל )ר'שהצרפתים
 אנו ע"כ רש"י. ב1מן המלות מבטין היו האיך להחליט ו4אן*1011ש*6ם,
 גט כאן סררתי תרנ"ט בשנת והנה שקרמנו, ורור רורנו כמנהנ לכתובנצרכין
 רברי עפ"י אשאן" יכתבתי פ**נ היה הבעל ושם לבוקארעסט רואר ביע"י

 קצת 4ש 11"ל: שכתב קם"ב ס"ק קכ"ט סי' פשוט גט בס' שהובאוהראנ"ח
 כשאנו עליהן מורה אות באותיות לנו שאין הלע"1 בלשונות ומוצאותמבט4עת
 קרוב שלה שהמבטא אחרת אות ההיא המבטא במקום מניחין לכותבןבאין

 הצרפתי, 3 לאות קרוב היותר הוא ש' שאות ספק ואין ע"כ. המבוקשלמבטא
 הצרפתק 3 תחת 806 מקום בכל מראין לאנגענשיר של מלין במררששכן
 על1אס שבמרינת בשללווילער רק"ק רב שילער שמואל מו"ה הרב לי כתבוכן

 כתב אח"כ שם(. שכיח לא )גט פ11*84*3 תחת שאנעט המיר: בכתובותכותבין
 ע1ריאל מףה שמו"ר ה"ש אברק"ק 1"ל אויערבאך אביע1ר מו"ה הרבלי
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 באמבערגער ליב משה מו"ה והרב שאנעם. נ"כ: כתב זצ"להילרעסההסער

 רוב יצחק מו"ה הנאון מאביו תשובה העתקת לי שלח קיססיננען מק"קז"ל
 118פמ8פנ תחת שאנעם לכתוב למעשה ג"כ שהכריע ווירצבורנ אברק"קזצ"ל

 הסכמת עפ"י אלטאנא. אברק"ק עטלינגער יוקב ר' הנאון הרב עמווהסכים
 אברק"ק שור חים שסואל סו"ה הרב אמנם שאן. אני: נם כתבתי רברביהני

 שבסרינתו וכתב זאת בכתיבתי פקפק הנ"ל גט שולח לירו אשרבוקארעסס
 חהם רברי בעל הגאון הרב הכריע ושכן הצרפתי נ תחת "זש" לכתובהסנהג
 ניטין טיב בס' זאת כתיבה נסצאת בתחלה והנה האלבערשסאם(, חהם)ר'

 הוננאריא בלשון והוא פאזשן רמתקריא פרעסבורנ בעיר שכ' סרנליותלנטהרא"ז
 9יש'(. )ו;ז' הצרפתי נ כסו ססש סבמין בהוננאריא 28 ואותז02809ק
 חים רברי שבעל ואף אוננארן. בארץ סקורה אזש" שכתיבת נראהולפ"ז
 שם אהלי בספר וכן אוננארן, רבני כתיבת אחר שנסשך נראה בגאליציעןהיה

 שנם ופלא וכרוסה(. זשאנעס, )זשאן, כן לכתוב הכריע נאנצפריער ר"שכשהרב
 זשורנאל, ר"מ הצרפתי, נ תחת זש ג"כ כותבין עת סכתבי בכל רוסיאבארץ

 האנגלי נ ותחת ובאסעריקא, בעננלאנר רוסיא אנשי כותבין וכזזשארנטז.
 שנס הורה רבוקארעסט הרב עם פלפולים הרבה אחרי והנה "רזש".כותבין
 כאשר אמנם זה. רבר על ארוכות שףת כסה בפנקסי ויש בריעבר. כשרשלי

 שרבני אף בלבי אמרתי י99פנ שם עם תרע"א בשנת נס לסררהוכרחתי
 אשכנז רבני שרוב שלנו ברור ס"ס שענני כותבין היו הקורם שברוראשכנז
 ורוב סנין רוב ב"י אחינו רוב וגם רוסיא, או אונגארן סארץ הםהגרולים
 להמשך אנו צריכין ונאליצ'ען אונגארן ואמעריקא עננלאנר ברוסיא הםבנץ

 הכרעתי וע"כ "טראל. בכל נתפשסו שם ואהלי חהם רברי שספרי ובפרטאחריהן
 וכן שהספררים ירעתי גם ירעתי והנה והלאה. סכאן לנהונ וכן זשענני,לכתוב
 והארכתי אחרות בלשונות ככתיבתו שם כל כתבו אלא כן נהגו לא ~רסליארבני
 ב"י אחינו רוב אחר נסשך אני אך רבוקארעסט, להרב בתשובותי זהברבר
 לכתוב: יש א881אפנ בשם נשסע 8 אות אם לפ"ז והנה צרק. סורה ביאתער

 בפפר"ס הנה הסכונח או רסתקרי ולענין זשאק. לכתוב: יש האיש ושםחטעאנעס,
 כסו עברי שם אצל לע"ז בשם "הסכונה" תסיר לכתוב רנא סקרסתנהגו

 שסשן ר"מ: שם ונסצא ז"ל האראוויסץ סהר"ם להרב לוי ססה בס'שסבואר
 בבערלין, כאן נוהנין אנו וכן לבניסין, כנוי הוא וואלף ששם אף וואלף,הסכונה
 רוסה זוששק ובוראי מטאק, הסכונה יצחק כותבין: הינו מנהננו לפיוא"כ
 סעיף קכ"ס בסי' הסחבר לרעת וסכש"כ שסעון. לשם יאלף סשם ליצחקיותר
 להכריע אפשר לענ"ר האם שם לכתוב ולענין הסכונה. כאן לכתוב ש"טס"ז

 נכרי. החא שהאב אב לה ראין סיון האם שם לכתוב פשוט וכגס מרבבהכרנול
 שפיר נ"כ האם שם לכתוב שלא כ"ה בס" הח"ס למ"ש חאש אםאסנמ
 אני לקצר פנאי ומאפם שנשתקע. הערימה שם לכתוב שלא פשוס וכןרמי.
צריך.

מ"ב*

 רואר. הבי ע"י גס שולחיןהאיר

 ? ה ב ר שה
 הרבר את פרושים התירו כבר הוה ובוסן נסושות בו הלכו כבר והברץ

 וסי' צ"ב ס" "סאר סהר"י שףת ר"י סי' ח"א ס"נ וכהטיב שואל שףתעין
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 שליח עושה שהבעל רהמנהג והכלל קל"1. סי' עדק מהר"ם 1ש1"תקכ"ט
 להולכה שליח מקומו של רין בבית ממנה להולכה שליח ואותו במקומולהולכה
 במקומה. לאשה הגס את מוסר והוא לכך מתחלה המיוחר האשה במקוםאחר

 הראשון, להולכה שליח הבעל מסנה שבו האחר הרשאות שטרי ב'וצריכין
 ימסור הראשון והשליח השני. השליח את הראשון השליח ממנה שבווהשני
 שסמנה בשעה נחתם ובפני נכתב בפני ויאסר שבמקומו רין לבית הנסאת
 ששלח הרחק בשעת מעשה עשיתי הגרולים אלו הוראת פי ועל - השני.שליח
 בווארשויא, היושבת לאשתו רואר הבי על מבערלין גט אחר מרבנןצורבא
 בערל( פה הגט את סררתי אשר ואחרי - השני. השליח את שם ייחרווכבר
 רין בית חותם ע"י חותסות בה' וחתום בקופערס סגור הגט אתשלחתי
 סג"ר )וע' כ"ז( ס"ק בפ"ת קכ"ה סי' עין נקב )לענין מובהק סי' בגטועשיתי
 א' במכתב מכתבים ב' ועור הנ"ל ההרשאות ב' אצלו והנחתי ל"א(אות
 ב' ועם סימניו עם הגט אליהם ששולחין שבווארשויא לב"ר ריני ביתהוריע

 שמינה השני לשליח מוריע שבו הראשון מהשליח ב' מכתב ועםההרשאות
 פב"ס. אשת פב"פ להאשה הגט למסור שבבערלין ב"ר בפני לשליחאותו

 בכתב אחר שליח למנות ראשון לשליח רשות הבעל שנותן כתבחיובהרשאה
 השליח את לא יבטל שלא בשבועה הבעל עליו קיבל וגם בפניו. שלאאפילו

 הרשאה וז"ל ט"1(. סעיף מ"ז סי' שבעה בנחלת )כמ"ש ת 1 ח י ל ש ה ת א א ל1
א':

 שנת כסלו לירח ימים בשבעה בשבת בחמישי ססה חתוסי עריםבפנינו
 כאן מנין שאנו למנין עולם לבריאת ושמנה וחמשים מאות ושש אלפיםחמשת
 מסר מעינות מי ועל פאנקא נהר ועל שפרע נהר על ריתבא מתאבבערלין
 יהורה בן יצחק אברהם ביר כריתות גט הלוי יצחק ישראל בן יהושעהבעל
 אמר וכך לירה אותו וליתן זישא המכונה אלכסנרר בת ריזל לאשתולהוליכו
 .הויה בן יצחק אברהם לשלוחו הלוי יצחק ישראל בן יהושע הבעלבפניני
 ותהא לירה אותו ותן זישא המכונה אלכסנרר בת ריזל לאשתי זה גטהולך
 לעשות רשות לך אני ונותן כרבורי ורבורך כפ. ופ.ך כעשית. ועשיתך כיריירך
 מאה ער אפילו שליח ושליח בפניו שלא בכתב אחרת בעיר אף במקומךשליח

 שליח או שלוחך או אתה שתסצאנה מקום ובכל אונס בלא ואפילושלוחים
 מירך בירה זה גס שיגיע ותיכף אונס בלא אפילו שלוחים סאה ער אפילושלוחך

 אונס בלא אפילו שלוחים מאה ער אפילו שלוחך שליח מיר או שלוחך מיראו
 אברהם עליו שנעשה והנט ארם לכל 1מותרת מסני בו מנורשת היאתהא
 מתא בבערלין ונחתם נכתב לסעלה הכתוב ככל להולכה שליח יהורה בןיצחק
 בשבעה בשבת בחס.ש. מעינות סי ועל פאנקא נהר ועל שפרע נהר עלריתבא
 לבריאת ושסנה וחמשים מאות ושש אלפים חמשת שנת כסלו לירחיסים
 ביטל ובפנינו נתנאל בן וחנוך הלוי יצחק בן יהורא בו החתומים ועריועולם
 בפנינו וגם זה גס על שמסר מורעות כל הלוי יצחק ישראל בן יהושעהבעל
 שלא התורה ובשבועת בחרם הלוי יצחק ישראל בן יהושע הבעל עליוקיבל
 בפנינו ונעשה שראינו ומה השליחות את ולא השליח את ולא הגט אתלבטל
 וקהם שריר הכל שסלות לרקרק נוהג )אני וקים שריר והכל וחתמנוכתבני
 השיטה(. סוף עריאריכו

 ער. שלמה בןליזר
 ער. שלמה בןיהורה
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 בן ליור סהרי תרי הני קרמנא ואסהירו הוינא כחרא תלתאבמותב

 ואישרנו קרסנא חתמו ונם לסעלה הנוכר כל על שלמה בן ויהורהשלמה
 כרחוי.וקיסנו

 וצ"ל. יהורה סשה סוהר"ר בן צבי רורנאם
 . . . . . .נאם
 . . . . . .נאם

 הב'* הר,טאהנרסמ
 לירח יסים בשבעה בשבת בחסישי הוינא כחרא רעא בי תלתאבסותב

 לסנין עולם לבריאת ושסנה וחסשים סאות ושש אלפים חסשת שנחכמלו
 ועל פאנקא נהר ועל שפרע נהר על ריתבא סתא בבערלין כאן סניןאמאנו
 יהושע ששלח נט ובירו יהורה בן יצחק אברהם לקרסנא ואתא סעינותסי
 ו"םא הסכונה אלבמנרר בת ריול אשתו את בו לגרש הלוי שחק ישראלבן

 יהושע הבעל שעשאו חכסים כתקון וסתוקנת סקויסת הרשאה לפנינווהביא
 אלכסנרר בת ריול לאשתו וה גט להוליך בערים שליח הלוי יצחק ישראלבן

 בכתב אחרמ בעיר אף בחריקאו שליח לעשות רשות לו ונמן וישאהסכונה
 פי ועל אונם בלא ואפילו שלוחים סאה ער אפילו שליח ושליח בפניושלא
 הרר רין בבית שסש יצחק בן סשה את ובפנינו פינו על סנה הרשאהאותה
 השליח יהורה נן יצחק אברהם א~מר וכך בחריקאו שליח להיות ווארשאבעיר
 א~ז ובפניכם פיכם על ססנה הנני סטה החתוסי רינא בי בפנינו לעילהנוכר
 שליח להיות בחריקאי ווארשא בעיר הרר רין בבית שסש יצחק בןסשה

 יהושע אשת וישא הסבונה אלכסנרר בת ריול להאשה וה נט להוליךלהולכה
 ופיו כעשייתי ועשיתו כירי ירו ותהא לירה אותו וליתן הלוי יצחק "שראלבן
 שליח ושליח בחריקאו שליח לעשות רשות לו אני ונותן כרבורי ורבורוכפי

 ריול להאשה וה נט ליתן אונס בלא אמילו שלוחים ותשעה תשעים עראפילו
 סקום בכל הלוי יצחק ישראל בן יהושע אשת וישא הסכונה אלכסנררבת

 שלוחום ותשעה תשעים ער אפילו שלוחו שליח או שלוחו או הואשיסצאנה
 שליח סיר או שלוחו סיר או סירו לירה וה נט שיניע ותיכף אונס בלאאפילו
 סגורשת היא תהא אונס בלא ואפילו שלוחים ותשעה תשעים ער אפילושלוחו
 נכתב בפני וה ונט ארם לכל וסותרת הלוי יצחק ישראל בן יההמע סבעלהבו

 בעיר הרר רין בבית שסש יצחק בן סשה עליו שנעשה וה ונט נחתםובפני
 ריתבא סתא בבערלין ונחתם נכתב לסעלה הכתוב ככל להולכה שליחווארשא

 יסים בשבעה בשבת בחסישי סעינות סי ועל פאנקא נהר ועל שפרע נהרעל
 עולם לבריאת ושסנה וחסשים סאות ושש אלפים חסען( שנת כסלו~רח
 אברהם ביפל ובפנינו נתנאל בן וחנוך הלוי הצחק בן יהורא בו החחוסיםועריו
 ובשבועת בחרם עליו קיבל ונם וה שליחות על שססר סורעות כל יהורה בןיצחק
 ונעשה שראינו וסה השליחות את ולא חשל~ח את לא לבטל שלאחמורה
 וקים. שריר ח"כל וחהסנו כתבנובפנינו

 זצ"ל. יהורה סשה טווקרקר בן צבי רורנאם
 . . . . . . . . . .נאם
ן " . . * . . . . . . .נאם

 ט-ז. פייף מ" פ" שביה מלמ עהן מדיעין מימת "הין"
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 עצמו בפני נכתב אות כל ונם תיבות ראשי בלי ברקרוק נכתבווההרשאות
 אותיות ב' נתחברו שבהרשאה בשביל אחרת הרשאה לכתוב שצוה נ'",הימער הילרע1- ע1ריאל ר' הגאון מו"ר ג"כ רקרק כן כי יחר, אותיות שתי נתחברוולא
 ל"א ס"ק קם"א סי' תשובה בפתחי עין בגט שיעשו הסימנים ולעניןיחר.
 של החתימות ולקים - ע"א. וסי' ס"ט סי' מאירות פנים בשם שהביאמה
 קל"1 סי' שיק מהר"ם בשו"ת העצה עין הנתינה במקום נכרין אין אםב"ר

 רינו בית וחתימת חתימתו עם תשובה יכתוב והוא הנט להססררשיכתבו
 ח"ר רבר משיב בשרת ועיין החתימות, אותן מתוך ההרשאות אתויקימו
 רואר בי על הנשלח גט ברין נ"ר ס" ח"ר רבר משיב בשו"ת וראיתי נ"ט.כי'

 שנשלח שהגט ולהוריע מכתב אחר פאזט על ישלחו שהרבנים עצה,שנותן
 שני שיתכוונו אפשר אי ושוב 111 זו מובהק סימן בו היה פלוני פא1טעל

 שנשלח הפאזט שבאותו ל1הר יש ואז המכתבים שני ולזיף הפא1ט עלמובילים
 סימניס איזה יוסיף או הגט, של מובהקים סימנים רשום יהי' לא הגםבו

 משמע לאברהם חסר בשם צ"ב סי' מהרי"א )בתשו' שני. בפא1טמובהקים
 וחתום בהרשאה יכרוך רצוף )אהגט הרשאה( בשטרי מעוטף רהגטרנוהנין
 עי"ש"(. וכו' ב"ר של ובחותמו בעל שלבחותמו

מ"ג.

 וחנו(. כתבו ע"י )גט ללכת. נחפ1 הבעל אם שליח ע"י גט מסרריןאיך
 : ה ב ו שת

 קארגויא מענרל ר' הנאון הרב בכתב זה בענין שמצאתי מה לפניךאעתיק
 הצריק חמי מר של רבו היה )והוא מהרה גרולי ספר הסחבר בעלוצ"ל
 שסררנו גט ע"ר רברים ל1כרון כתבתי שם: וז"ל 1צ"ל( ראזענבוים יונהר'

 בפנינו. היה לא והשליחבפארים
 ממהר"ם. שני גטבסרר

 מבולבול הוא ואילך מכאן ס"ש כל וכו' ללכת נחפז הבעל אם ס"אס'
 על שיסמוך ארם לשום ח"1 כן על גמור טעות שהם רברים וכמה סררבלי

 ביום טבת בחרש גט שסררנו בפאריס מעשה לירנו ובא כאן. הכהובהסרר
 הגט כתיבת כלות ער להמתין יכול היה לא והבעל תקפ"ט שנת בו ט'ב'

 הרארנא לק"ק הגט ונשלח ומסוקל נכון בררך הסרר על באנו העיוןואחר
 וסוסבם. מתוקן הכל מצאו רשםוהב"ר

 כאן. והשליח ללכת נחפ1 כשהבעל הראשוןררך
 לילך נחוץ אני )א( לסופר הבעל יאמר נ"ש בסרר סי"1 שהשליםאחר
 שליח אותו שאעשה פב"פ ליר במקומי הגט לטסור אחה התתרצהלררכי

 הסופר: אל לפב"פ" שאצוה מה "שמעו הרש~אה: לערי הבעל )ב( הן.להולכה:
 שאעשה פב"פ ליר הגט למסור במקומי שליח פב"פ אתה תהא לררכי"כשאלך
 הסופר: 1ה1" רבר לעשות אתה רוצה פב"פ, לאשתי הנט להוליך שליחאותו
 1ה". רבר לעשה מתרצה אני שלם"בלב

 י"ט בסי' וכו' תשסעו ולסופר הרשאה לערי יאמר י"ח. לסי'יח1ור
 סק"ט. ער ואילךומשם
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 שיהא מה במתנה לו שיתן הסופר לו יאמר לררכו הבעל שילךקורם

 הבעל: לו וטאמר כתיבה כלי ושאר והריו הקלף מן הגט כתיבת אחרנשאר
 יהא הגט כתיבת אחר כתיבה כלי ושאר והריו הקלף מן נשאר שיהא"מה
 - הגט. נתיבת אחר גמורה במתנהלך

 הרשאה ערי אל ישאל לפניו. והשליח והסופר ההרשאה ערי הרביעמיר
 ליר הגט את בסקומו שימסור )הסופר( פב"פ אל פב"פ הבעל שצוה"שמעתם
 פב"פ את שמנה פב"פ הבעל מפי "שמעתם הן. להולכה?" שליח שהואפב"פ
 ל"ג. ל"ב, ל"א, סי' וכו' שלוחולהיות

 ויוהיר ל"ח למי' ויחוור המופר, ליר הרב יתנהו הגט את שכפלאחר
 הרש4שה לערי הרב יאמר - השליח. מירי למעלה יריו את שיגביה הסופראת

 לערי ויאמר השליח" ליר וה גט הבעל במקום ימסיר )הסופר( שפב"פאראו
 לו: י14מר המלות. פירוש להסופר יוריע - מסירה. ערי יהיו הם שגםהגט
 פב"פ להאשה וה גט הולך )השליח( פב"פ "אהה )ר( במלה: מלהאמור
 רשית לך נותן והוא וכו' כריבורו וריבורך כעשייתו ועשייתך כירו ירךותהא
 האם- צבי רור הק' היא" "תהא רצ"ל ]נ"ל תהא ויסים מ"ב בסי' וכמווכו'

 ס"ג למי' יחוור ואח"כ ארם, לכל ומותרת פב"פ מבעלה בו מגורשתמאנן[
 ואילך.ומשם

 בפנינו. השליח ואין ללכת נחפו הבעל אם השניהררך
 במעמר הרשאה לערי הבעל יאמר ג"ש בסרר י"ו סי' שהשליםאחר
 אאתם )ה( הרשאה: ערי אל להולכה": שליח ממנה עמאני אשמעוהסופר:
 פב"פ( )המכונה פב"פ" את בפניכם ממנה פב"פ הנני ופב"פ פב"פערים
 ועשיתו כירי ירו ותהא לירה אותו וליתן פב"פ לאשתי כריתות גםלהוליך
 שימצאנו מקום בכל וכו' במקומו שליח לעשות רשות לו נותן ואני וכו'כעשיתי

 נסתר. בלשון הכל בס"ךכמו
 במקומי הגט למסור וכו' )א( סי' וכו' נחוץ שאני הסופר: אלהבעל

 עשיתי.- יאמר אעשה במקום רק וכו' )ב( הן. להולכה" שליח שעשיתי פב"סליר
 יאמר לררכו הבעל שילך וקורם נ"ט. סי' ער מ"ט מסי' לסג"ר יחוור והאחר
 השליח. שיבוא ער הגט כתיבת התחלת עם ימתינו ואח"כ וכו'. )ג( הסופרלו

 לישא אסור יהא שליח להיות יתרצה שאם הרב לו יוריע השליחכשיבוא
 הסופר( )את במקומו ועשה ללכת נחוץ היה שהבעל לו יוריע גםהמגורשת.

 - להולכה. שליח ליר הגט שימסורשליח
 פב"פ להאשה הגט להוליך שליח להיות "תתרצה השליח: אלהרב

 פב"פ אלו ערים בפני אותך מנה פב"פ אהבעל עור: לו יאמר הן. פב"פ".אשת
 כירו ירך ותהא לירה אותו וליתן פב"פ לאשתו כריתות נט להוליךופב"פ
 הבעל?" מפי אלו רברים שמעתם ערים אחם ארם. לכל ומותרת ערוכו'
 לעשות וגמרתי אמרתי שלם בלב השליח: ~1? לשליחות אתה מרוצההן.
 הראשון. בררך כמו הכל ואח"כ והרבר

 היום. העומרת ולא היום העומר כותבין איןובגט
 הראשון. ררך על הוא כשהנט החרשאהנומח

 פב"פ אח פב"פ הבעל עשה וכו' בשבת בשני מטה חתומי עריםבסנינו
 להולכה שליח שיהא פב"פ ביר הגט את למסור במקומו שליח להיות)הסופר(

 במקומי שליח תהיה פב"פ אאתה )הסופר( פב"פ אל בפנינו הבעל אמרוכך
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 זה. לרבר )הסופר( והתרצה להולכה. שליח שיהא פב"פ אל הנט אתלמסור
 פב"פ והתרצה וכו' אותך ממנה הנני פב"פ "אתה בפנינו: אמר פב"פואל

 להוליכו פב"פ ליר )הסופר( פב"פ מיר הגט ונמסר שלם". בלב זולשל'חות
 )ר( וכו' פב"פ אתה מסירה בשעת )הסופר( אמר וכך פב"פ אשתלפב"פ
 ההישאה. נוסח שאר כל יגמורואח"כ

 השני. ררך על הוא כשהגט ההרשאהנוסח
 פב"פ את פב"פ הבעל סנה וכו' בשבת בשני טטה חתומי עריםבפנינו

 אשת פב"פ להאשה כריתות גם להוליך במקומו שליח להיות בפניושלא
 עשה שוב )ה(, וכו' ופב"פ פב"פ ערים אתם בפנינו הבעל אמר וכךפב"פ
 פב"פ ליר הגט את למסור במקומו שליח להיות )הסופר( פב"פ אתהבעל
 לפנינו בא וכאשר לזה. )הסופר( פב"פ ונתרצה להולכה שליח שעשההנזכר
 בלב עליו וקבל בפרטות השליחות רברי כל אח לו הגרנו )השליח(פב"פ
 פב"פ ליר )הסופר( פב"פ מיר הגט ונמסר זו. שליחות גמור וברצוישלם

 "אתה מסירה בשעת )הסופר( אסר וכך פב"פ אשח לפב"פ להוליכו)השליח(
 . . . . הראשון". בנוסח כמו גמירא ער הכל וכו'פב"פ

 ס"ג. בעל מהר"ם הגאון לנו שסירר הסרר על בקצרה להעיר באחיעתה
 הולכה לשליח הגט המוסר לשליח אקרא שונות בשמוח להתבלבל שלאוכרי

 שירשה לנו סורר הראשון בררך הנה )שליח(, בסחם הולכה שליח ואת)הסופר(
 ראררבה זה לסרר טעם אין ולכאורה השליח, ימנה ואח"כ )הסופר(את

 ויהא הגט ימסור למי הסופר שירע כר. טפי עריף מקורם השליח אחכש'מנה
 קורם השליח ימנה ראם רקרק ריפה נראה ומ"מ ברורה שליחותשליחותו
 עצמו הבעל ימסור שלא יורע הייתי אילו השליח שיאמר ללעז למיחשאיכא
 שליח גבי בש"ס כזו חששא ומצינו לשליחות מקרצה הייתי לא ליריהגט

 חששא, ליכא תו השליח במעמר הסופר את שמצוה עכשיו אבלקבלה,
 קורם רק רמי, שפ'ר השני בררך כמו קורם השליח למנות שירצה מיועכ"פ
 לשנות ג"כ צריכין ואז ל'רו. בעצמו הגט את ימשור לא שהוא לו יאמרהטנו'
 בררך לפנינו.- שהוא כמו הסר הנחתי לשנות שלא וכרי ההרשאה נוסחקצת
 ראם כראוי בזה רקרק לא ס"ג רבעל נ"ל בפניו שלא שליח כשממנההשני
 שליחות כאן ראק פסול נט רהוי הרבר קרוב פב"פ את ממנה אני סתםיאמר
 או הזאת כעיר לאחר נתכוין רלמא הוא שזה הערים 'ורע'ן רמהיכןכערים
 להוריע רצריך הנכון כן על ברירה, ראין מטעם בזה לרון יש וגם אחרח,בעיר

 כרי עמירתו ומקום מולרתו ומקום אביתיו וכנויי בכנוייו פב"פ אחלהערים
 א"צ תו נתכוין למי ברירור הערים שירעו ואחר ברבר ברורה ערוחשתהא
 אלא כך רעתו ג"כ ס"נ שבעל ואולי פב"פ, בסתם סגי אלא פעם בכללפרש
 לפנינו השליח היה לא הנ"ל ביום שסררנו ובגט למעיין. מכשול ונתןשקיצר
 אברהם בן יוסף את אמנה שאני "חרעו הרשאה. לערי יאמר שהבעלוהסכמנו
 ואח"כ פאריס" בעיר היום פה העומר ווישגרטר מעיר שווערינער יוזלהנקרא
 וכו'. ממנה הנניאמר

 להוליה וצ"ל ט"ס כאן יש 131' הלשון בזה הרשאה לערי ויאמרבסס"א
 שיאסר שסים ולמי וכו' שימצאנה מקום בכל וכו' פב"פ לאשחי כריתותגט
 בלשון נ"כ לאשתו גט להוליך שי~~מר המרסיסים חשכו נסחר בלשוןהכל
 ועשיתך כירי ירך ותהא וכו' פב"ס אתה ויאמר שם: - טעות. והואנסתר

 כזה נוסח עפ"י נגט והמגרש גרול טעות הוא הזה הנוסח כל וכו'כעשיתי
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 לגירושין ניתן שלא שליח הוא הסופר רהא ממור ספק והולר פסולהגט
 ורברים כלל שליחות כאן א'ן א"כ כעשיתי ועשיתך כירי ירך שתהא יאמרואם
 הוא ממני מגורשת תהא שמסיס מה וכן ובפוסקים. בגמרא מתברריםאלו
 מתחת יצאה לא 11 ששגנה ובוראף למעלה כתבתי כבר הנכון והנוסחמעות
 הרין. את ליתן ועתירין שקלקלו ה0רפיסים אלא ו"ל מהר"םיר

 כ' וכבר ומוטעה מבולבל השמ ובררך הראשון בררך ההרשאהנוסח
 בררתי וכבר במילה היא בהרשאאה השליחות עשק הורעת עיקר שחסר כלהב"י
 מהררכים. אחר לכל הנכוןהנוסח

 שם לפרש שהוצרכתי מה על לי אמר הגמ ממסררי מחבירי אחרוהנה
 צורך ברבר שאין בפניו שלא אותו כשממנה ולירה רירה ומקום בכנויוהשליח
 אל0א בערים למנותו א"צ להולכה שליח פוסקים הרבה לרעת בלא"הרהרי

 כאן יש רעכ"פ התם רשאני ראיה מכאן ראין נראה ולי סגי בעלמאבריבורא
 נאמן ותו לשליח אותו שממנה מהמגרש שמע השליח שהרי מבוררתשליחות
 כלום יורע אינו בפניו שלא אבל שם כמבואר שליח אותי עשה הבעללומר
 רנתכוין ימר ומאן אברהם בן יוסף את ר"מ שליח שעשה הערים עפ"י אםכי

 ברור רבור בוה יורעין ארנן עצמן והערים נתכוין אחר יוסף על רלמא לורוקא
 אמיתת להוריע אלא בערים לסנותו שא"צ שכ' ברמב"ם וכ*מ השליח.כ"ש
 שיהא צריך שעכ"פ ש"ם כשר ברבר מורים והמשלח כשהשליח ולכךהרבר
 ווולת ובסימניו בשמו השלהח במפרש אלא אינו ווה הרבר אמיתת לנוגלויה
 אי קמ"א ס"ס הב"י שהביא הרשב"א בתשובת )ועין שליחות כאן איןוה

 להולכה(. בשליח יחורבעינן
 רבר הסופר ואח"כ מקורם השליח למנות שיכול בסמוך שכתבתימה

 מקורם 'שמינה יונה רר' במעשה המור הביאו הרא"ש בתשובת אח"כ מצאתיוה
 עי"ש. הסופר את ואח"כ להולכה שלמה ר'את

 הנ"ל יונה רר' מעשה להאי ראתינן השתא הנ"ל חבירי לי אמרשוב
 מתחילה רהרי פסול הגמ אין ג"כ וכו' כירי ירך ויהא הסופר אמר אפילוא"כ
 קלקל הסופר ואם להולכה שליח כל שממנין כררך גמור בשליחות אותומינה
 הרא"ש כמ"ש כהוגן שליח נעשה שמקורם כיון קלקולו עם לנו מה ריבורואת
 במעשה לרעתי אבל כרבריו שהוא אפשר לו אמרתי ואני עובראבהאי

 ואפשר מסירה בשעת שלמה לר' הסופר לו שאמר מה כלל נוכר לארהרא"ש
 בשטר הכתוב לשון על רק רן שהיה שם בתשובה וכ"מ בשתיקה הגט לושנתן

 כירי ירך שתהא הגט מסירת בשעת הסופר לו שאומר הכא אבלהרשאה
 וחור הגט את קבל רהכי ארעתא רלמא לגירהשין שליח נעשה לא עצמווהוא
 לירו, הגמ מסירת בשעת חלה השליחות רעיקר כיון הראשונה משליחותובו

 פסול, ספק אלא פסול בוראי הגט ראין בי חוור אני ועכ"פ בוה, צ"עוערין
 של ראריבורא אמרינן השליח אצל רעתו נלוי אין שאם סתע"ב בריב"שועין

 כלל. מוררת ולא מעלה לא וכינתו ססיךהמוסר
 קאאיגויא.מענרל

 הוא. סמא רבר וירוע קארגויא מענרל מוהר"ר הגאון בכתבי מצאתיע"כ

מקד*

 רחוקה השעה ניסן כ"ט שהוא א' וביום שליח ע"י גט לסרר צריכיןאנו
 באיר הגט לסרר שלא כרי ניסן כ"ט ביום הגט לסרר עצמנו נרחוקהאם
 לא.או
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 : ה ב ו שת
 למהר ולא וכמתינות כריוח כאיר הגט לסרר כשש צריך רין ליתלענ"ר

 כרין סתונים 1ה11 תקלה לירי ח"1 יכהאו הסהירות שע"י ניסן בכ"טלמררו
 אה"ע כחלק שיק מהר"ם סו"ר כ' כאיר הנט לסרר ולענין ניטין, כריניוכש"כ
 וכסה ססש כו אין איר כחרש נכתכ שהגט ערעור ועל וז"ל: כסופו קל"נסי'
 בחרש גיטין ומסררין כותכין חוסט ק"ק קהלתנו פה וגם כישראל ריניןכתי
 כס" כמכואר יורין ככ' איר וכותכין עכ"ל. ורחק צורך שום כלי אףאיר
 ו'. סעיףקכ"1

מאה*
 : ה ב ו שת

 לקכלה, שליח ע"י נירושין בענין תקפ"1" פאריס "לוכרון רמ"ק הנאוןמ"ש
 ומ"ג. ס"כ סי' ח"כ אה"ע ח"סוע'

 כרחה קאפל כת שרה שמה כשנים רכה אחת שאשה מעשה לירונוכא
 ככית סתגוררת שהיא שנים משתי יותר ווה ועלינטן כן אלי' כעלהמבית

 נסו נם לר"ק היתה כעלה כית אל לשוב לפתותה ההשתרלות וכלקרוכיה
 נם אשה כלי גלסור ישכ שלא כרי בעלה סיר גט לקכל לרצותה הכעלקרוכי
 אם אחרת אשה ל"צא יוכל שלא -.ונתה שכך כפירוש אמרה כי הועיל לאזה
 שבועות איזה וזה וקרוכיו. הכעל כיכולת אין אשר מאור גרול סך לה שיתןלש
 ככית כרעסט כעיר רירתה לקכוע סכאז תלך האשה כי הכעל לקרובינורע
 כמיטכ לרצותה הפעם עור לנסות הקרובים נועצו ואז שם רר אשראכיה
 השלישו וכבר גט לקכל האשה שהכטיחה ררכם והצליחה הגט למעשהכסף
 נורע לא גם שעה לפי הזאת כעיר 4ונו הכעל והנה כיניהם. המוסכם סךלה

 יש אם מאתנו לשאול הכעל קרוכי לפנינו וכאו לכיתו יכוא מתי וגםמקומו
 מאחר מאור נחוץ הרכר כי הכעל כי%4ש ער שימתינו כלי הנט לקכלתררך

 רוצה ואינה אחרים ימים כתוך כרעסט לעיר לילך כרעתה נמרהשהאשה
 גט, לקבל שהכטיתה ממה כה שתחזור לחוש יש נם הבעל שיבוא ערלהמתין
 הצריך כ"ר שם נמצא שלא וק"1 תורה כני נמצאו לא כרעסט רכעירוירוע
 הקרוכים. לפנינו הציעו וה כל להולכה שליח ע"י הרכר הנעשהאם

 אין שעה ולפי מאור חמור ונם חרש רכר הוא זה שרכר להםוהשבנו
 ז' כלות לאחר לפנינו ולכוא לחוור זמן להם וקבענו לאו או הן להשיכאתנו
 עצמו בפני ואחר אחר כל ועין שכתחלה והסכסנו ברכר. נעין וכנתיםימים

 כולנו כמעמר לברר נריוה לנו שיסתפק רכר וככל כענין המרכריםכפומקים
 לרינא. מוסכטים הרכרים שיצאוער

 כהסכמתנו. עלה אשרווה

 סקט"א )ש"ע האחרונים נמשכו ואחריו פרץ רכינו כשם הטור 0"שירוע
 והס"ז הכ"ח אכל קבלה, שליח ע"י לנרש להורקק אין הזה רכזמןסכ"ט(
 עת'ם שהיה כא'ש מעשה והביאו שרי אחר כענין שא"א רכמקוםהסכימו
 הו. לא רההם סרירהו עריפא רירן ונרון ש"ק. ע"י וגרש שוטה ועתיםחלים
 לא או לגמרי הגט מעשה שיתבטל לוראי קרוכ הוא וכאן השקול ספקאלא
 ואפרושי גרולה מצוה שיש ראינו עור האשה. רצון שתשתנה קורם הרכריוגסר
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 רבעיר מאחר לאיש ותנשא אני פנויה שתאמר לחוש שיש לפי ברברמאמורא
 ורבים ועירות בכפרים מפוזרים וכולם מעטים יהורים המה וסביבותיהברעסט

 וקירושין בחופה נישאת שלא ראשה וסוברים וישראל משה מרת כלום ירעולא
 בהסתר היו שלה וקירהשין חופה הנ"ל שרה והאשה א"א רין לה איןבפומבי

 יכול ארם אין לאיש להנשא חרצה אם כן על הערכאות בהסכמת לאגם
 שעסקיה זו 4אשה מ"מ להכי חישינן לא רוכתי רבשאר ואע"ג בירה,למחוה
 זה וכל הרבקים. בין להפריר מצוה כן על היא קרובה חששה כנורערעים
 שום אין רירן בנרון אבל ש"ק ע"י לגרש שלא להחמיר מקום כאן היהאלו
 היכא כן כמו שכתב ס"נ במהרם"פ מצאתי כן אחרי רבים )ימים חומראשמץ
 רעיקר יראה בטור רהמעיין פרץ.( הר' סורה חתימות רהכרת חששארליכא
 שיכירו צריך מהן אחר שבכל הקבלה ושטר השליחות שטר משום הואהחשש
 רבר באמת וזה הרינין השלשה של החתיסות כל הגט שנותנין במקוםשם

 הערים אם אבל שאבאר וכמו ברבר שיש החששות שאר מלבר מצוישאינו
 חשש שום אין בזה השליח את מכירין וגם השליחות על שמעיריןבפנינו
 עומרים והשליח והערים הזאת בעיר תהיה הנט שנתינת רירן ובנירוןבעולם
 ההשליחות ענין כל בעצמנו יורעים הב"ר ואנחנו ופרט פרט כל על להעיראתנו
 לפי הרברים את וסררנו לזה להזרקק הסכמנו לזאת בפנינו נעשה אשרכפי
 בהפוסקים. העיון אחר בירינו שעלהמה

 שהשוו אחר פאריס פה תקפ"1 שנת הראשון ארר ח' ר' ביום זהוהיה
 שכרו. עבור השליח עם עצמם אתהקרובים
 שני אחר יהרר ב' ממונות. ריני לרון הכשרים שלשה של ב"ר יזסיןא(
 לא"ש לא קרובים יהי' ולא פסול חשש שום בהם יהא שלא כשריםערים
 יהרר ג' ההרשאה. ולחתום לקרות יורעים ויהיו לב"ר או ולשליחולאשה
 ע"י האשה את יברוק ר' האשה. ואת הבעל את מכירים הערים אלושיהי'
 יחריו יתוערו הב"ר ה' ממש(. בחליצה כמו )הכל סימנים הביאה אםנשים
 שברקו הנשים גם הב"ר בפני לעמור והערים והשליח האשה תבואואח"כ
 שליח לעשות הנה באהי ותאמר: תרצי" "מה האשה: את ישאל 1'אותה.
 השאלות )וכל זעליגמן. המכונה פנחס בן אליהו בעלי מיר בשבילי גטישיקבל
 הרברים פרטי כל והערים והשליח האשה שתרע כרי בלע"ז היטב יפרשהבאות

 ח' הנרושה. לישא שאסור שליח יהא שאם לשליח הרב יוריע ז'בבירור.(
 את יזהיר ט' השליח. ואל הערים אל כן יאסר גם בלבם תשובה יהרהרוהב"ר
 יו"ר לאו. ב"פ או הן ב"פ השאלות על ישיבו שלא והערים והשליחהאשה
 ומה השליח ואת האשה את שישאלו מה היטב שישמעו הערים אתיזהיר

 אק )ואם גרולה שהיא יורעים ואם כר.ן ברקוה אם לנשום חשאל י"אשישיבו.
 הירעתם הערים: אל י"ב. הן. כראוי(. שנברקה לערים יוריע בפנינוהנשום
 הן. וכו': אליהו אשת היא קאפל המכונה יעקב בת שרה הזאת האשהכי
 וכף אליהו בעלך מיר נטך לקכל שלוחך שטוא תרצי מי את האשה: אלי"ג.

 מיר בשבילי גטי שיקבל יעקב בן שמואל לזה שליח לעשות רוצה אניותאמר:
 הן. זו: לשליחות מתרצה הוא אם השליח את ישאל י"ר. וכו'. אליהובעלי
 שמואל את לקבלה שליח הטוב מרצונה עושה היא אם האשה את "שאלט"1.
 ל4ש. נרר. או שבועה ע"י זו לשליחות אנוסה את אולי ט"ז. הן. ותאמרב"פ.
 יתירו שנשבעה אמרה )141ם שליח לעשות או גט לקבל שלא נשבעת אוליי"ז.
 ובטול סם"ר סהר"ם של בסנ"ר כמו )הכל מורעה מסרת אולי י"ח.לה(.

 תאמר כ'. לקבלה. שליח ענין הוא מה להאשה ויברר יוריע י"ט. שם(.מודעה
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 ממנה שאני שמעו מנחם, בן שטואל יצחק, בן משה ערים אתם הערים:אל
 שרה אמ השל": אל ותאמר קבלה. שיח להעת יעקב בן שמואלאת
 להעת יעקב בן שמואל אקך מסנה קאפל המכונה יעקבבת

 ותזכה שתמצאהה מקום בכל וכו' אליהו מבע* בשביי גטי לקבלשלוי
 1 יה ל א בעלי מיר הגט ,טעיע ומיר כקבלתי וקבלתך כירי ירך ותהא בהלי
 בשבועת עלי מקבל ואני ארם לכל ומותרת ממנו מגורשת אהיה )4רך 1'וכ

 האשה רברי "השסעת השלי: אל הרב כ"א. השל". את לבטל שלאהתורה
 שום בלי זו לשליחות מרוצה "האתה כ"ב. הה קבלה", לשליח אותךשמנתה
 מתרצה אני חפצה ובנפש שלם בלב יאמר: והשליח תנאי" שום ובליאונס

 יבטל שלא להשליח ישב'ע הרב כ"ג. תנאק שום ובלי אונס בלי זולשליחות
 נשבע "אני יאמר: והשליח אחר. לשליח 'טליחותו ימסור ולא שליחותואת

 אחר". לשליח שליחות את למסור ולא זו שליחות לבטל שלא התזרהבשבועת
 וכו' שרה הזאת האשה שמנתה שסעתם להערם: הרב ישאל אה"ככ"ה
 מבעלה בשכלה גטה לקבל קבלה שיח להעת יעקב כן שמואלאת

 אתס בלי זו לשליות כו' 1 שסואל שהתרצה "שמעתם הה 11/אל"1
 על שמסרה המורעוח כל בטלה י 1 כ 1 ה ר ש שהאשה "שמעתם ההותנאה.
 השליח שנשבע שמעתם הה השליח". לבטל שלא נשבעה וגם זושליחות
 הן. לאחר. שליחותו לססור ולא שליחותו לבסלשלא

 עליה. הסככנו אשר ההרשאה נוסח וזה ההרשאה, את יכתבו זהאחר
 שסנה בשבת ברב.עי מטה חתומי ערים בפנינו שהיתה ערותזכרון

 ושש ושמונים מאות וחמש אלפ.ם חמשת שנת הראשון ארר לירחיפים
 האשה לפנינו שבאה איך פאריש במתא כאן מנין שאנו למנין עולםלבריאת
 ובס'טנים בשנים גרולה היא כי ירענו אשר קאפל הטכונה יעקב בתשרה
 זעליגמן המכינה פנחס בן אליהו אשת ה.א כי אותה מכירים אנחנווגם

 אונס שום בלי נפשי שברצון איך ונאמנים כשרים ערים עלי הוו לנוואסרה
 מיר גטי לי לקבל שליח להיות יעקב בן שמואל את ממנה אני תנאי שזםובלי
 המורעות כל בפנינו שבטלה ואחר זעליגמן המכונה פנחס בן אליהובעלי

 שרה אני יעקב בן שטואל שלוחה אל בפנינו אמרה זו שליחות עלשמסרה
 לקבל שלוחי להיות יעקב בן שמואל אותך ממנה קאפל המכונה יעקבבת
 ותזכה שתמצאהו מקום בכל זעליגמן המכונה פנחס בן אליהו בעלי מירגטי
 בן אלקהו בעלי מיר ע'הגט שיג וטיר כקבלתי. וקכלחך כירי ירך ותהא בולי

 והשליח ארם. לכל ומותית ממנו טגורשת אהיה לירך :עלעמן המ?ונהפנחס
 האשה וקבלה חפצה ונפש שלימה ברעת זו לשליחות התרצה יעקב בןשכואל
 בשבועת. נשבע השליח גם השליח את לבטל שלא התורה בשבועת עצמהעל

 שנעשה ומה אחי לשליח שליחותו למסור ושלא השליחות לבטל שלאהתורה
 בן שמואל השליח ביר לראיה להיות וחתמנו כתבנו וראינו ושכענובפנינו
 הגם. קבלת שליחות כנוי עליעקב

 וקים. שרירוהכל
 ער. זעליגמן בןכשה

 ער. מיץ מנלי כ"ה ב: זנווילשמואל
 ההנפק( לכמוכ )הינו לחתום ויחזרו ההנפק את ב"ר יכתבואח"כ

 והב"ר השל.ח. ב.ר מקוימת ההרשאה את וימסרו ממש. הערים לחתיכתסמוך
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 והתשובות השאלות כל עם הנ"ל השליחות סנוי ולענין העתק להםקשו
 סההרשאה העתק להם יעשו נם כהוויתן רברים בפניהם שנעשה כפיהלל

 סהפרטים באחר ספק או נסגום יארע אולי לסשסרת הכל להם ויהי'וסהנפק
 הבירור. על בקל לעסורויוכלו

 ליר אותה טסרנו לא נם ההרשאה על הנפק כתבנו לא אנחנווהנה
 בססוך. שיתבאר מטעםהשליח

 שליח גבי שנתבאר כסו לשליחות כשר שיהא שליח יברור)הערות:
 בהרשאה לכתוב ראוי והיה - שנתבאר. כסו הכל קרוב יהא ולאהולכה
 נם נוסח בשום כן סצאתי לא אך בשנים גרול הוא שהשליח ירעושהעריס
 וה.( הווכר לא להולכה שליח שלבהרשאה
 ביארו לא שהפומקים לפי קבלה שליחות ענין על בקצרה נעירבכאן

 הצורך. כל בוהלנו
 שצריך סשום בש"ק החסירו אחריו והאחרונים פרץ ררבינו כתבניכבר
 להתיר הרבה לנמנם יש 11 חששא וסלכר הרינים נ' של החתיסות כלשיכירו
 רבל הרסב"ם כרברי נתמוס אם ובפרט הרשאה כתב ססך על לעלסאא"א
 סביאה אם לעלסא האשה רסתירין ואע"נ סר"ס אלא אינו שטרות שלעיקרו
 ואפי' ס"ו ס"ק סקס"א ב"ש ע' סוכיח השטר שהרי שאני התם לפנינוגסה
 הרשאה רשטר ראפשר להתיר ראיה לנו אין הרסב"ם על החולקיםלרעת
 וכו, פלונית קירש פ' בשטר מצאו ס"ר ס"ב סי' סצינו וכן ליכתב ניתןלא

 וכיק ליכתב ניתן רלא כיון בו ן סשביח אין סקוים הוא אפי' וריס הב"יוהביא
 בש"ס סקום בשום סצינו ולא ערים רוקא צריך קבלה רשליחות תנןרבסשנה
 ליכתב ניתן לא רסקרי לוסר הרבר קרוב וה לענין הרשאה שטרשהוכירו

 על טסהיר מאן ס"ס הריניס חתיסות סכירין ראפי' לגמגם יש אחר סצרגם
 שהשליח או סצאו והוא השליח סן ההרשאה שטר נאבר רלסא הוא רהואהשליח
 סק"ו סקס"ב בב"ש וכן סקט"1 סקס"א בב"ש וכ"ס שליח אותו עשההראשון
 אם ראפשר עיון צריך כן על שליח עשאתו רהאשה לוסר נאסן אינורש"ק
 הר"ש בשם הב"י ס"ש וע' להתיר אין הרחק בשעת אפי' השליח סכיריןאין
 במעשה אבל ההרשאה שטר ע"פ סעשה עושין אם 1ה כל סיהו הרשבץ.בן

 גם השליחות סעשה כל את וסררנו ראינו בעצסנו הב"ר שאנחנושלפנינו
 לשטר צורך היה לא נם לאיסור צר שום אין בוה לפנינו הם והעריםהשליח
 טן אחר ימות שמא סחששא וגם רסלתא לרווחא זאת שעשינו אלאחרשאה
 ברבר. פקפוק ישאר שלאהערים

  שהצרכנו סה וניסוקו. במעמו רבר כל שסררנו הסרר בקיצור נבארובזה
 ס."ב ג"ש בסרר כיה לשליחוחי  שתתרצה קורם השליה עם עצסםלהשוות

 לעו. ואיכא נתרציתי לא ער"ו יטעון שלא כרי להולכה שליחגבי
 אבל החתיסות לקים רוצין אם הינו שלשה. של ב"ר יוסין א'.סעיף

 את יכירו הערים 3'. סעיף ב"ר. א"צ סרינא הנפק לעשות רצונם איןאם
 הוי לא פלוני של אשתו היא שוו יורעין אינן ראם בטעמו פשוט וההאשה.
 ששמו אחר עור בעיר "ש אם לחקור צריך רהיה לנו נר~אה והיהשליחות.
 לחקור עצסנו הטרחנו לא הגט נתינת בשעת 11 חששא שעיקר לפי מיהוכשמו
 סקם"א בש"ע כ"ה גרולה. היא אם האשה את לברוק ר'. סעיף וה.~אהר
סכ*ח.
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 קטנה כשהיא אביה ע"י נתקרשה אם רוקא ראיירי נראהולכאורה

 אבל שליח עושה ואינה קטנה היא ערין ורילמא ראוריתא קירושיןרהוי
 ראם רממ"נ בריקה א"צ א"כ שלפנינו בנרון כגון עצמה ע"י נתקרשהאם
 בכך. חילקו לא הפוסקים מיהו קירושיה קירושיה היו לא הרי קטנההיא
 סיאון עכ"פ ס"ם קירושין היו לא רקירושיה ניסא אם ראף רסבריוצ"ל
 שליחות רבשעת רחישינן י"ל א"נ סיאון, ולא גט לא כאן אין והכאבעי'
 בהרה קירושין רנרלו רק"ט ביבסות וכם"ר נרולה נעשית ולאח"כ קטנההיא
 מ"ם כן פסקו לא רהפוסקים ואע"נ בעל רלא אע"ג ראורייתא קירושיוהוי
 קטן. נבי וה כעין שהקשה בר"מ וע' לחומרא. רחששוי"ל

 בטעמו פשוט זה רבר אחר. לשליח שליחותו יססור לא השליח כ"נ.סעיף
 עשה אם א"כ שליח עושמ קבלה שליח ראין סמ"ג בסקס"א רק*"לכיון
 מחרש מינוי וצרין משליחותו עצסו סלק כבר והוא סהני לא אחרשליח
 השליח ביטלה לא אחר שליח עשתה אם סם"ר שם קמ"ל אשה נביררוקא
 בעיטור ובאמת בטול. הוי כן לעשות בירו שאין כיון השליח אבלהראשון
 שליח לעשות רשות לך נותן ואני ש"ק של הרש4עה שטר של בנוסחכתב
 רקי"ל כיון בעלה משליח הגט שיקבל כותב אם וכן כן קי"ל לא אנן אבלוכו'

 בטלים. וההרשאה השליחות א"כ בעלה שליח סיר לקבל רשאי ראינוסקם"א
 של רבהרשאה אע"נ הרברים פרטי כל בהרשאה לפרש שהארכנו שסהורע
 מעכבת אינה ההרשאה רהתם סשום היני כך כל מאריכין אין הולכהשליח
 השליחות שעיקר רבר בה השמיט ראם הב"י כ' ואעפ"כ כשר הגט נאברהואפי'
 ומתירין סומכין אנו שעליה ש"ק של בהרשאה וכ"ש פסולה, ההרשאה בותלר
 נעשה 14ם ופרט פרט כל ולירע לע*ן הנתינה של הב"ר צריך ע"כ לעלמאא"א
 פסולה. ההרשאה וראי המעכבים מרברים אחר רבר השמיט ואםכרינו

 נהיה שאנחנו שירענו לפי ההרשאה על הנפק כתבנו לא אנחנווהנה
 יכולים ההנפק על החתומים הב"ר אם ספק בלבנו ועלה הגט שיסררוהב"ר
 סכ"ב ס"1 ס' בח"ם רקי"ל מהא הוא הספק ומקום הנט ממסררילהיות
 כ"ש וא"כ עצמה המלוה על שרנים להריינים קרובים יהיו לא קיוםריינו
 רסירור לחלק שאפשר ובאמת רפסולין המלוה על רנין עצמם הם הקיוםשריני
 מהר"ם בסרר מם"ש משמע וכן הגט בסרר רם"א כם"ש רין סיקרי לאהנט
 ש"ם הגט את שסירר להרב קרובים להיות הב"ר ריכולים ס"ח שלישי נטסרר

 4("9 מרינא נט המביא בשליח רהתם לחלק יש מיהו רין מיקרי לא נטרסירור
 נמור ב"ר רצריך 'בוראי ש"ק נבי אבל שנים בפני לה רנותנו קי"ל רהאב"ר
 וא"כ ממש בה לית מקוימת ההרשאה שאין ומן כל רהא ההרשאהלקים
 לכתוב שלא הסכמנו להקל ראיי' לנו היה רלא וכיון קפירא ראיכאאפשר
 בהרשאה. צורך ואין לפנינו הם הערים רבלא"ה כיוןחנפק

 שרה והאשה תקפ"ו. הראשון ארר ח' ר' ביום ונמרנו עשינו והכל
 ביניהם, הותנה אשר כפי לה שהשלישו ממה הסך חצי קבלה אשר אחרהנ"ל
 לפסח סמוך ער לכאן בא לא והבעל אביה, בית לשוב הואת מהעירנסעה
 הסרר ווה מאתנו. הוקבע אשר איר 1י"ן א' יום ער הנט מעשה ונמשךממש
 לנו! סררנואשר

 שני*סדר
 צורך לנו ואין ופרט פרט כל על להעיר אתנו הם והשליח שהעריםלפי
 ועירי והסופר הבעל בענין הוה! כסרר עשינו רברים לוכרט אלאבהרשאה
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 האשה בשם כתבנו שלא רק סג"ר מהר"ם בסרר שמסורר כמו הכלחתימה
 כרינו ונחתם הגט שנכתב ואחר פ', במקום היום העומרת ולא וחניכאשום

 השליחות ועירי והשליח הבעל אחר ושלחנו הנ"ל סג"ר קע"ר בס"התחלנו
 רקי"ל ומאחר לפניהם. יעמרו והשליח חתימה ועירי והבעל יושבין יהי'והב"ר
 שנתמנה מברר אינו אם לש"ק הגט את הבעל ימסור רלא ס"חסקמ"א
 השליחות שמנוי שישמע מעמר באותו הבעל להיות צריך לכך האשה ע"פשליח
 כהוגן.היה

 למעלה. וכמ"ש בלבם תשובה יהרהרוהב"ר
 קבלה שליח נתמניתי אני ויעדב תרצה" אמה לשליח הרב יאמרא'.
 הנה באתי ואני ' 1 כ 1 ו ה י ל א בעלה מיר גטה לה לקבל וכו' שרהמהאשה
 שהאשה ערים לך איש הרב" לו אישאל ב'. טבעלה. בשבילה הגטלקבל
 בן משה ווה ערים לי יש הן ויאמר: קבלה" שליח אותך עשתה וכו'שרה
 שיהרהרו והערים השליח אל הרב יאמר ג'. ערי. הן מנחם בן ושמואליצחק
 פעם רק שאלותיו על ישיבו שלא הבעל את גם אותם ויוהיר בלבם,תשובה

 ורח2ליח. הערים רברי את היטב שישמע הבעל אל יאמר ר'. לאו. או הןא'
 הוא ' 1 כ 1 ו ה י ל א האיש ש~ה מכיר הוא אם השליח את ישאל הרבה'.

 השליחות עירי בפניו יעירו ממרו אינו ואם ' 1 כ ו ה ר ש האשה שלבעלה
 בירו ההרשאה את יקח הרב וי"ה אותו. המכירים אחרים ערים שניאו

 בהרשאה, שמפורש כמו הכל עצסו בפני ופרט פרט כל על להעריםוישאל
 ובאיוה ש"ק להיות השליח את בפניהם ושמנתה גרולה, היא שהאשהשמכירים

 "שמעת הבעל: אל הרב ו'. הפרטים. שאר ובל בפניהם האשה לו אמרהלשון
 שרה שאשתך מנחם בן ושמואל יצחק בן משה הערם רבראת

 "חצה הה מסךן גטה לקבל יעקב בן שמואל ל~ה ש*ח עשתהוכו'
 אשתך באה צאולי לו ישאל אח"כ ח'. הה נטה". יקבל הוה שהטייחאתה
 1אל שמ השליח אל שססרה השלקות את מבטלת שהש לך ~מרהאצלך
 לא. ךאמר: השליחות" מבטלת שהיא בכתב לך הורעה או* או יעקב,בן
 1*ם יו"ר. לא. הגט. לקבלת ומן האשה לו קבעה לא אם השליח את "2אלט/
 מפי ששמע או בכתב לו שהוריעה או שליח לו שלחה או אצלו האשהבא

 עשה אולי עור לו ישאל י"א. לא. וי*וסר: השליחות. את בטלה שהיאאחרש
 י"ב. לא. ויאמר: שליחותו. את לו וממר השליח אותו חור ואח"כ אחרשליח
 בפניח. שלא או האשה בפני השליחות ביטל לא עצמו הוא אם עור לומ2אל
 ל"י אתה אנוס אולי ברצון וו שליחות עושה האתה עור: לו יאמר י"ג.לא.
 עי2ה אני ויאמר: וו. שליחות על מורעא מסרת שמא או שבועה אונרר

 שום רברתי ולא מורעא מסרתי ולא אונס שום בלי נפשי ברצון וושליחות
 לשליחות להורקק שלא נשבעת אולי יע8*ל נם ~י"ר. 11 לשליחות המויקדבור
 על רבש בנחלי מ"ש עפ"י מבואר והוא סיכן, לאחר נכתב וה )מאסרזו(.
 המעתיק(. מהרמ"ק, בשם י"ט ס"ק חליצהסרר

 לסעיף יחוור ואח"כ ר"ת סעיף ער ואילך קע"ו מסעיף לסג"ר יחזוראח"כ
 ו ליה א עאתה הרב: לו יאמר מורעות שיבטל וקורם מורעות לבטלרי"ר
 תנאי". ובלי אונס בלי ובו' שרה אשתך את לגרש אאעה רוונהוכו'
 נתמנה אמ2ר יעקב בן שמואל הוה השליח *ר הגט למסור אתה *רוצההן.

 כמ"ש המורעות ויבטל הן, וקאמר נטה". לה לקבל ובו' שרהמאשהך
 שנוכרה במקום רק רכ"ו ער רי"ר מסעיף הכתוב ככל שוב ה ויעש הנ"לבסעיף
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 לשני ונם חתימה לעירי הרב יאמר י"ר. במקומה. הוא השליח עכשיוהאשה
 אשר יעקב בן ואל שמ השליח ליר הנט ימסור שהבעל ראו שעמו:הרימן
 להבעל הרב יפרש ט"ו. לקבלה. שליח להיות ' 1 כ ו ה ר ש פהאשהנתמנה
 "רע להשליח: עור יאמר ט"ז. היטב. בביאור לקבלה שליחות עניןולהשליח

 ותכיוין סבעלה מגורשת היא ' 1 כ ו ה ר ש האשה אז זה נט שתקבל סירכי
 גם להשליח שיאסר הסלות פירוש לבעל יוריע י"ז. כך". מנת על הגט אתלקבל
 במלה מלה כך אסור להבעל הרב יאמר י"ח. לגרשה. שיכווין אותויזהיר
 שרה לאשתי זה גט התקבל 'יעקב בן שמואל "אתה לך: שאומרכמו
 מסנימעכשץ תהיממרשת " ובש בו לה ותזכה קאפל יעקבהמכונהבת

 הישליח. ירי לתוך בנחת הגט ליפול הבעל ימח ומיר י"ט. ארם". לכלומותרת
 ליקה מיר מותר שהוא לבעל הרב יוריע כ'. נמירא, ער הסרר יסיםואח"כ
 אחרת.אשה

 א' ביום קלקול שום בלי בעזהי"ת ירינו על ונגמר נעשה הסרר זהכל
 ב"ר סעשה נוסח בטור שנזכר ומה לם"ק. תקפ"ו אמר לחרש ימיםשבעה

 וחותם כותב שהבעל מה נוסח וגם בפניהם שנעשו הגירושין עלהמעירים
 ברבר צורך ראינו לא שלפנינו בנרון הגט, מעשה על להורות ירובחתימת

 ע"ם ניתן הגט אם רוקא והינו ויערער הבעל יבוא שלא הזאת החררהרכל
 סמכנו שלא זה גט אבל הרין. מן לערער ררכים כמה יש שאז הרשאהשטר
 האשה ואם בטור, שנזכר מה לכל מקום אין א"כ ערים ע"ם הכל רק כתבע"פ
 המנהג אין רבלא"ה שנתגרשה בכתב ויוריעו לב"ר תוריע להנשאתרצה

 חששות. כמה מפני אשה ביר ב"ר מעשה למסור אלובמרינות

 שלישי*מדר
 היא והנתינה לפנינו והערים כשהשליח הם הנה ער סררנו אשרהסרריס

 שם ואין אחר במקום הנתינה אם אבל השליחות סרר שסררו ב"רבאותו
 בטור הנזכר הנרון הוא הרשאאה שטר ע"פ לרון צריך רק בע"פ להעירערים

 שהגרולים שביארתי וכמו לזה נזקקין הב"ר בלא"ה סגי רלא עגוןובמקום
 ואע"ג בגטין. ובקי מומחה ב"ר שיהא ובלבר ש"ק ע"י להתיר מעשהעשו

 להב"ר שיוריעו אפשר מ"מ תקנה אין השליח את מכירין ראין רהיכאשכתבתי
 וכרוסה גופו וסימני ולורתו רירתו ומקום בכנויו השליח שם מיוחרבכתב
 כל ימצאו ואם בפ"ע להב"ר ישלחוהו אלא להשליח ימסור לא הזהוהכתב
 ביותר. בזה קיצר שהטור לפי יתנהנוה~יך הנכון הסרר נכתוב להחלמר וכרי ענון. במקום לסמוך יכולין מסכימוםהסימנין
 ולא חליצה ריני בכל הכשר ב"ר ~הערה: לר"מ הכשר כ"ר יתוערוא'.

 עם ולא בעולם קורבה שום בהם יהיה ולא כלבו( . . . לשליח קרוביםיהיו
 לריני קרובים הנתינה של ב"ר יהיו לא ב'. והערים. והשליח והאשההבעל
 יהא לא ג'. ממש. ב"ר בעינן לכ"ע רהכא בטעמא מילתא לעיל וכמ"שהוךום
 להו~ה שליח ע"י הגט נתינת גבי מהר"ם בסרר כמ"ש סום בעל מהםאחר

 חתימת שיכירו צריך הב"ר ר'. הכא. וכ"ש מרינא סעכבת אינהרהרשאה
 רחתימתם ראע"ג ההרשאה עירי חתימת שמכירין במה סגי ולא ההנפקריני
 הרינים חתימות מכירין אם אבל כהוגן הכל שנעשה ימר מאן מ"מ אמתהיא

 ישלחו כרינו ונחתם הגט שנכתב אחר ה'. כרין. בפניהם הכל נעשהמסתמא
 וי"1. לפניהם. יעמרו יהשליח והבעל ישבו והב"ר והשליח, הבעל אחרהב"ר
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 זי"ן. בלבו. תשוכה שיהרהר להשליח כן יאסרו גם בתשובה *הרהרוחב"ר
 האשה בשליחות הנה "באהי וישיב רוצה" אתה "סה השליח: אל הרבהומר
 4י ו"מ פב"ט בעלה סיר גטה לה לקבל בערים שליח אווא שעשתהפב"פ

 אם היטב בה 1.עהנו ההרשאה את סירו הב"ר יקחו ח'. סקויסת.הרשאה
 בהנפק יעינו וגם ההרשאה כותבין היאך לעיל ביארנו וכבר כריו נכתבתהוא
 שרקרקו אחר ט'. הערים. לחתיסת ססש ססוך הוא ואם כרינו נכתב הואאם

 בקול ההרשאה את לברו הרב יקרא כהוגן הכל וההנפק ההרשאהוסצאו
 וכל להבעל הב"ר יוריעו יו"ר. ההנפק. את ונם הערים חתיסת גם יקרארם,

 ההרשאה ענין חמכל הקיום ריני חתיסות היטב סכירים שהם שםהעוסרים
 לאו. לאו או הן הן ישיבו שלא והבעל השליח את יזהיר י"א. כרין.נעשה
 של בעלה הוא פב"פ הבעל ש~ה סכיר הוא אם השליח את ישאל הרבי"ב.

 השליח: אל יאסר הרב י"ג. בפניו. ערים יעירו סכירו 4רנו ואם פכ"פ.האשה
 בשבילה גטה לקבל פב"פ אשת שהיא פב"פ האשה סן נתסנית פב"פאאתה
 אסרה לשון "איזה הן. ש"ק". אותך כשעשתה ברבר ערים "היו הן. בעלה"סיר
 יאסר הרב י"ר. בהרשאה. שכתוב כסו הלשון ויאסר ש"ק" אותך כשסנתהלר
 פב"פ סאשהך בערים נתסנה שהוא השליח רברי את אשמעת הבעל:אל

 אח"כ ט"ו. הן. גסה". יקבל ה~ה שהשליח אתה שרוצה הן. ש"ק".להיות
 נסירא. ער ואילך וטשם לעיל שגי שבסרר ח' לסעיףיח~ור

 בפניהם הנעשה סכל העתק ב"ר להם יעשו כראוי הנתינה שנגסרהואחר
 ברבר. להעיר שיוכלו להנשא תרצה האשה שאם כרי לסשמרת בירםויהי'
 ביר כתב למסור נוהגין אנו שאין לפי בטור הכתוכ לנוסח צורך איןאבל

 שלא כרי הבעל יר בחתיסת חתום הוראה שמר לעשות ירצו אם אךהאשה.
 הנוסח אך בטור אחר נוסח סווכר וכבר ברבר הפסר אין לערער סקום לויהא
 שאין טנהגנו וע"פ הרינים שטר תחת הורעתו הבעל יכתוב אם עשוישם

 זה. ררך על הוראה שטר לכתוב צריך כן על רכר שום כותבקהב"ר
 פב"ב אשתי שגירשתי בגט( שכתוב )כסו פב"פ סטה חתום אנימורה

 פב"פ מאשתי בערים שליח שנעשה פב"פ כיר כריתות גט שססרתי יריעל
 התקבל פכ"פ אתה בירו הגט שנתתי בשעה לו אמרתי וכך סירי נטה להלקבל
 סעכשיו מסני מנורשת תהי זה ובנט בו לה ותזכה פב"ט לאשתי זהגט

 בסתא נעשה ~ה וכל כרין בשבילה הגט קבל הנזכר והשליח ארם לכלוסותרת
 שהם כחרא רהוו רינא בי חלהא בסותב בגט( שכתוב כסו )הכל פ' מיוםפ'

 וחתימת תמו שום ובלי סורעי בביטול הכל ונעשה ופלוני ופלוני פלוניהרין
 על ולערער לפקפק פה פתחון שום לי יהא שלא ערים כסאאה עלי תעירירי

 וקים. שריר והכל אלוגירושין
 וכו'. הסכונהפב"פ
 להאשה. יתנוהו ולא זה שטר אצלם יצניעוהב"ר

מ"ר*
 : ה ב ר שת

 אחת: אחת עליהם ונרבר ריעותות כסה בו שנסצאו שליח ע"י גטע"ר
 בשם ס"ר סי' נקי קב בעל כתב - סבפנים. אלא סבחט *צנו השרטום1(
 כבר אם הכתב בסקום שרטט ואם וףל: בבי*%רו ניטין( סררי )בעל ר"ימהר"ם
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 אבל להקל יש ניתן לא אפ'לו עינון במקום או עינון במקום שלא אפילוניתן
 עכ"ל. להחמ'ר יש עינון במקום ושלא ניתן לא עריןאם

 בריעבר צ"ב: סי' ניטין סרר על בפ"ת כתוב - מעורה. אינו הכתב2(
 עירה לא אפילו כשר ע.נון ובמקום אחר בעירוי כשר עיגון בסקום שלאאפילו
 נקי קב ע' גרנון. בסקום שלא אפילו להקל יש ניתן כבר אם וגט עכ"ל,כלל
 צ"ר.0י'

 קכ"ו סי' ע' - אחת. בשיטה נכתב אינו ארם לכל מותרת את הרי3(
 בשתי נכתב אם אף כשר ובריעבר ליזהר טוב רלכחחילה בהג"ה מ"אסעיף
שורות.
 בסי' כ' - וישראל". משה אכרת סמלות יותר כתוב אחרונה בשיטה4(
 נפסל לא וישראל משה מכרת יותר אחרונה בשיטה כתב ואם י"ח סעיףקכ"י
בכך.

 בריעבר ע"ז: סי' נקי בקב כתוב - בשרטוט. נונעין אותיות איזה5(
 מרברי כרמשמע רלא עיי"ש לפסול, אין עיגון במקום ושלא ניתן לא אםאפילו
 ה'. אות ט"ז סו' ש"ח וע'הלבוש.
 עינחי לא - מעיינות. ובמילת מי במלת י' של העוקץ חסר כנראה6(

 אינו שלמעלה השמאלי רעוקץ ונקי קב וכ' חסר. עוקץ א'זה יורע ויאניבנט
 פ' )בסי' עכ"ל פסולה למטה השמאלי עוקץ חסר אם אבל לכתחלהאלא
 פ"א(. סי' ועי"ש י'אות

 רכשר קי"נ סי' נובי"ת בשם מביא פ"א סי' ניטין סרר על בפ"תאמנם
 יתקן אפשר ואם אחרונים ושאר ח' סי' ח"ב הח"ס רעת וכן ע'נון,במקום
 שם. נובי"ת וע' פ"א, סי' ניטין בסרר כם"שתחלה

 ריש קי"נ סי' ונובי"ת וק"1 קה' סי' הנובי"ת מ"ש על הראה מכ"תוהנה
 וקירושין ניסין בטיב בקי אינו רהססרר חזינן ריעותות כמה רנמצאו כיוןלחוש
 זה רבענין רכתבו פוסקים כמה מכיא ז' אות א' סי' נט סערכת שריובס'
 הביא אמנם בקי. היה לא רהססרר רחזינן כיון מספק מראורייתא רפמולקרוב
 ספר ואין זה בכעין בריעבר רמכשיר מליבאוויטץ מהנאון צ"צ שו"תבשם
 מהר*א שו"ם ובשו"ת נ' אות כ"ר סי' ש"ח וע' שם לעיין במחיצתי זהצ"צ
 עינק במקום אלא סשרות שאינן ריעותות הרבה נמצאו ראם ט"ו, סי'ח"נ
 הפ"ם, בשביל מקלינן לא קול' רתרי צ"א ס"ס י"ר הט"ז מ"ש עפי' לפסוליש

 חשש משום תחלה לשואל כתבתי כאשר ניתן רכבר כיון ל01ר ואפשרעי"ש.
 עינון. מקום להיות רצריך 6 נר. אלא כאן אין הבעל,רימות

 חשש הוא כהונן נכתב לא המקום רשם לחוש ריש סכ"ת מ"שאמנם
 בכתב שכותבין כמו העי אחר בה"א מעהריש שם שכתוב וכסרומהנרול,

 ורק התנועה, להארכת סי' באמצע ה' אין עברי בכתב אמנם שאשכנזי
 ה', מפיק כמו נקרא באמצע אבל הנה. עשה, כמו: כן הוא התיבאבסוף
 טשאנאט במקום שאנאט בשע"ר רמכשיר "'ב סי' ח"ס וע' שם. שינוי הויוא"כ
 מקום( בשינוי בשע"ר רמכשיר קנ"ב סי' ח"א איטיננא מהר"י בשו"ת)וע'
 בה' מעהרן מנהנ עפ"י בסליחות( )ר"ם לכתוב הורנלו שכבר אחריואולי
 לא עכ"פ שנוי, ואינו המבטא לאריכות סימן רק אינה ה' שזאת ירועכבר
 התיעצות בלי מעולם, גט נסרר לא ההוא במקום אם נט, שסירר הרב עשהטוב

 להתנצל יש הריעותות לענק והנה הרבה. חששים כאן יש וא"כבנרולים,
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 וע"כ גיטין, בכתיבת לבקי שחשבו הסופר על לממוך שיש סבר כי הרבאת
 בקיאץ אינן ררובא רובא במרינתנו בעוה"ר ועור כהונן. אחריו רקרקלא
 הרבה. עגונת ישארו פסולין רגיטיהן נאסרואם

 צבי סו"ה של )בנו חיות יצחק סו"ה סהגאון יצחק שרה בשו"תוסצאתי
 שכולם ריעותות הרבה איכא אם נשאלתי וז"ל: ס"ג בסי' שכתב חיות(הירש
 לא עינון במקום קולות רהרבה בוה נאסר לא אם עיגון לסקוםצריכין
 ראיה סצאתי וכעת הרבר והתרתי בהפ"ס קולות ב' סקילין רלא כמואמרינן
 קולי השוסע כל ואוסר בבור סושלך היה ס"1. גיטין סמשנה לוהברורה
 ונותנץ כותבין הסכנה בשעת בגמ' עלה ואמרינן ונותנין כותבין גטיכתוב
 תנו אסר ולא גט יכתוב רק 14מר לא ובמשנה קי"ל והכי סכירין שאיןאע"פ
 סתירץ אין תנו א0ר ולא כתבו אסר סה: בסשנה ולעיל ונותנין, כותביןום"ס
 ב' סתירין סושלך שהיה בסשנה וא"כ עי"ש ובססוכן בקולר ביוצאאלא
 שלא אע"פ והשנית סכירין שאין אע"פ שכותבין אחת סכנה בסקוםקולות
 שכל הררי בהרי ריעותות ב' ראף להריא מוכח א"כ ונותנין כותבין תנו44מר
 ב190ם סקילין ג"כ ביחר בהצטרף אף סכנה לסקום צריכה עצסו בפניאחר
 לענ"ר. ברורה וזה לסכנה ררסי והט"ו הב"ח כם"ש עיגון במקום וה"הסכנה
 במסוכן בעינן רלא רטעסא חזינא לא ראיה חוינא. קא רגברא ותסיהניעכ"ל
 בפירוש כם"ש אלא סכנה בסקום רסקילין הוא קולא סשום לאו ותנוכתבו
 וליתן לכתוב אלא זה נתכוין שלא ירוע שהרבר סשום ט"1 סעיף קמ"אבסי'
 המלך היר כתב כן ועל רש"י( וע, ריבורו, גסר לא טררותו מפני )אלאלה
 שנתנו טרם אם ראפילו ו'( ס"ק שם בפ"ת )סובא י"ב רין גירושין סה'פ"ב
 ליתן יכולים השליחות ביטל ולא החריש זאת שבכל רק החולה הבריאלה
 לרעתו אסרינן אזי ססוכן אז היה ואם אמירה בעת הוה רהעיקר הגטלה

 לכתוב שלוחים בפירהש עשאם כמו כסו והוי וליתן לכתוב היהשכ11נת1
 ראפיל4 אלסא עכ"ל. לה, ונותנין כותבין שליחותם ביטל רלא כמה וכל4ליתן
 סהרי ראנן אלא יתירה קולא כאן ראין ונותנין, כותבין הסכנה להאןלא
 בבירא. יצחק שרה בעל של ראיתו נפלה 1ז4"כ וליתן. לכתוב היה כןשרעתו

 סצר כן ליטר סתחלה רצה הוא ס"ס ראיה אינו שראיתו אף כן4שמנם
 אסרינן גיטין ריש רהנה אחרת ראיה להביא ונ"ל ראיה. בלאהסברא

 רבנן. בה אקילו עגונה רסשום ובפ"נ בפ"נ לוסר נט שסביא לשליחרסהימנינן
 ראינו נט הסביא שליח א"כ עגונא סשום סקילין לא קולי רתרי אסרת%41
 תרי סשום לשסה ונחתם נכתב רבפניו לו נאסין לא עיגון בסקום אלאכשר
 ענונא רסשום וראי אלא הכי לסימר סהפוסקים חר אישתסיט ולאקולי,
 בעל שהכשיר סאסעריקא( )שהובא הנט אותו והנה קווי. תרי גםסקילין
 באה"ע יצחק בית שו"ת בעל הפאון ג"כ הכשיר ענון. בסקום יצחקשרי
 שלאחר צי רק לססוך. יש נאונים תהי הני ועל עינון בסקום ס"ר סי'ח"ב
 הנוב"י. נם צוה כאשר היורי"ן עוקצי כנון לתקן שאפשר סה בנט יתקנונתינה

 שאין א( היו: יצהק שרי ובעל יצחק בית בעל של בנט שהיוהויעותות
 האשה שם על רסתקרי בנט שנכתב ב( הבר"ץ. של החתיסות לקיםיכול
 ונכתב סחק נסצא ראשון לשליח סהבעל בהרשאה נ( רסתקריא(:)תחת
 והמנהג לזה וה רבוקים אוזזיות כסה בהרשאה נסצאו וגם ססר תיבתעל4ה
 היטב נרבק אך כ"נ. כסו הס"ם בנט סתא תיבת ר( בפ"ע. אות כללכתוב
 אחר ותינוק ו' כטו היורי"ן רי ובתיבת והרי שבתיבות ה( ס"ם. שהואוניכר
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 ווי"ן לשאר רומה שאינו אך וא"1 שהוא אמר אחר ותינוק יו"ר שהואאמר
 שנמצאו ז( עוקצין. להם שאין בהגט יורי"ן הרבה נמצא 1( הזה.שבכתב
 הוא שכנראה השואל ונם נאונים תרי שהני ובאשר מעורות. שאינןשורות
 בנ"ר, נם כן להורות יש אחר נט להשינ אפשר אי אם הגט ליתן הסכימונרול
 ישאל ואולי שלשה. של ב"ר שיהי' כרי עסנו מובהק סורה עור יסכיםאם
 במינכען. עהרענטרייא חנוך מן"ה פי אתעור

 שהרב לחוש ריש נוב"י בשם לע'ל שכתבתי מה לענין המכתב:בשולי
 כ"ח ס"ק שם ובפ"ת ל' סעיף סוף קם"א ס" רם"א ע' גיט'ן בטיב בקיאינו
 לסמוך יש אחר נט להשינ א"א ואם ג'. אות כ"ר סי' נט מערכת חמרובשרי
 במק"ם לזה לחוש ראין מהרי"ט ובשם צ"צ בשם חמר בשרי שהביא מהעל

 אופן באיזו לי כתב לא מכ"ת והנה להרב. התנצלות שיש שכתבתיובפרט
 קמ"א בס" מ"ש עפ"י נעשה ומסתמא שליחות בקורת הגם לירונשלח
 )וע' ג' באו"ק ובפרט באריכות 1' אות י"ט סי' ש"ח וע' ל"ה ס"קבפ"ת
 מיחהר שליח ליר זה נט ליתן הבעל צוה אם והנה וס"ז(. ל"ח אות שניס"ג
 שממנה הפעם עור בפירוש הבעל אמר אא"כ חרש גט כוקבין אם מהנילא

 אינו מראוריתא( פסול )אפילו כאן הבעל אין ואם החרש, נט על שליחאותו
 נט על אלא עשה לא השל'ח מ"מ גיטין, מאה ער לכתוב שאמר מהמוע'ל
 לכתוב רק אמר ואם שם(. היטב ובאר ב' סעיף קכ"ב סי' )ע' לירו ששלחאחר
 וכולין ררבנן בפסול אפילו אפשר אז פרמי גט על שליח עשה ולאוליתן
 וז'(. 1' ס"ק פ"ת )עיי"ש ממ"נ מכח שניהם לה וליתן אחר גטלכתוב

מ"ז*

 וכו'. שום" "כל האשה אצל כותבין אי הולכהבגט

 : ה נ ו שת
 ל"ה, אות מ"ה סי' שבעה בנחלת בפירוש כתוב וכן ברבריךצרקת

 ליכי ראית וחניכה שום א1כל רק: האשה שם אצל כותבין אין הולכהרבגט
 כאן. עומרת האשה ראין כיון וכו' ולמקומיכי לא: אבלולאבהתיכי",

מ"ה*

 אשה לישא רכנים מאה בהיתר לו שהתירו אחר באיש לפני באמעשה
 כנהונ, להולכה שליח ביר פטורין נט לה שהשליש אחר שנשטתית אשתועל

 הנט כתיבת ובשעת התבלעה, חכמתם וכל הרופאים טעו כי נורעועתה
 את לשמור ויכולה ברעתה שפו" האשה היתה כבר השליח לירוססירתו
 חרר"נ במצורת ילכר שלא הבעל לתקנת לחוש עלינו ועתה נטה, ואתעצמה
 מושלשים פה מונחים ההרשאה עם והגט לשוק, מותרת שתהא האשהולתקנת
 היתה אלו והנה בקהלתנו. פה וקים חי השליח ונם הב"ר ביר השליח()ע"י

 אוהו ולמסור מחרש נט לכתוב הכרח הי' הגט כתיבת בשעת נשתטיתהאשה
 כתשו' הגאת לנו הורה אשר מהררכים אחר עפ"י להתנהג או לירהמירו
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 שפוי' האשה שהיתה בנר"ר אבל התשובה(. )בסוף י"א סי' ח"א אה"עחת"ם
 לא השתא ל" עביר מצי רלא מלתא מצר בשליחות ריעותא כאן ואץברעתה
 רעתו לי לחוות נ"י הרה"נ אמו"ר כבור מאת ושואל ססתפק הנני שליח,משוי
 ע"י האשה ליר אותו ולססור גיטא רהאי בהכשירא לצרר "ש אםהרמה,
 הבעל כי עור, להעיר והנני להולכה. שליח ע"י הסובא נט כל כסוהש*ח
 וקרוב פיהם בארץ רי הוא אבל לפנינו, ואינו בקהלתנו עסנו רראיננו
 יסכיסו לא האשה קרובי כי עקא, רא אבל אותו, נזסין אם חנה שיבואלור4ר
 לסחלת האשה תשוב פן סרבר סראגה *רה סירו הגט שינחן 4עפןבשום
 רברים ותשסע שנים כסה אחר בעלה את כשתהאה ההתרנשות סרבשנעונה
 תלסירו יחכה נ" כהרר"נ לתשובת - ספניו. הוא סגרשה בי ספיויתאים
 ברארי. חים וחכסתו תורתו ושלום ביתו ושלום הרףשהנאסן

 : ה ב ו שת
 שולה בחזקת היתה לא האשה אם נלע"ר צריך. אני לקצר פנאיסאפס

 הגט. כתיבת בשעת שפויה שהיתה אחר ער בערות רי בעלכט* קול ע"ירק
 שפויה. שהיתה ערים בשני ערות גבית צריך בשוטה סוחזקת היתה אםאך

 שלא חשב רופאים עפ"י בשוטה סחויקה שהיה רהבעל לחוש ר"צ כיוןאסנם
 הבעל יסנה טוב סהיות כן על בשליחות, טעות קצת והוי שליח לעשות יכולהיה

 אפ" הרחק בשעת זה מהני ה' סי' ארי' שם שו"ת ולרעת סחרש,השליח
 בשעת שפויה שהיתה ער"ם עפ" יתברר לא ואם כתיבה. בשעת שוטההיתה
 ע"י ולשלחו סחרש גט לכתוב טוב השליח ליר ססירה ובשעת הגטכתיבת
 בשע"ר שליה ע"י נט לשלח סותר אחר בסקום ההאשה שהאהצ ראףשל~ח
 אין אסנם ט"ו. ואות ר' אות הט 40 נט סערכת חמר שרי עין רירן.כנירון
 האמצ בסקום עוסרת שהא,שה אף היום" *העוסרת שליח ע"י בגטלכתוב
 ה'(. אות שם חסר)שרי

 י ה ל אש
 נרולה. שהיא בריקה צריכה הסתגרשת אשהאם

 : ה ב ו שת
 זעלינטן ס' אצלי כוצהיה וז"ל: רס"ק הנאון בוה שכתב סה לךאעתיק

 ביננ אברהם ס' שהרב לי אטר וו"ב( רק"ק אב"ר הנאון הרב )הואבער
 ארלער נתן ר' הנאת של ותלסירו בער זעלינסן ר' הנאת של רבו הגאון)הוא
 רהא טעות שזו לו ואמרתי הסתנרשת, ל14שה בריקה סצריך היהזצ"ל(
 כשנישאת ס"ס קירושין אביה בה קבל ואפי' קטנה היא רערין ניסא אםאפי'
 אח"כ הפעוטות. לעונת הניעה רהא גטה לקבל ויכולה בה רשות לאביהאין

 ועלה קצת ועינתי האי כי פשום ברבר ליטעי רבה שגברא אפשרחשבתי
 ס"ס הנס לקבל יר לה ריש אע"ג היא, קטנה ראם רח"הצ אפשרברעתי
 גירש ראם שי"א קי"ט סי' ע' כרחה, בעל סגרש והוי שליסה רעה להאין
 אלא לה רלית חרשת רהא ליתא רזה אלא גירושין. ספק הוי בע"כאשה
 ח'. סי' .סהרס"פ כס"ש הוה בזסן אותה לגרש מותר ואפ"ה קלישתארעתא
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 כבר היינו רפעוטות רנ"ט( )צ"ל רס"ה ניטין ראמרינן. רהא אמרתישוב
 ולכך נברקה שלא אשה בסתם איירי רבש"ס פשום והנה וכו' ח' זי"ןוי"1

 בזמנן סמנין שתביא ואמרינן נשים רוב בתר ראזלינן וי"1 כבר גטהמקבלת
 סימנים לה מצאו ולא אותה שברקנו בשנים רכה באשה אבל שניםלי"ב
 הפעוטות זסן רי"ל א'. ספיקות: ג' בזה ויש הוא מה הפעוטות בעונת לרקרקיש
 רזמן אפשר ב'. שנה. ל"ה ער או לי"ב סימנים שתביא בק שש כבת לעולםהוא

 זמן הוא לי"ב, מביאה ראס זמניות שנים כעין ערך, לפי חשבינןהפעוטות
 ואפשר ג'. כולם. וכן שנים ט' כבת הוא הפעוטות זמן שנה ל"'ח 1"ם ששכבת
 אם כגון סיסנים הבאת לפני שנים 1' ה' ר' לעולם מתחיל הפעומות רזמןעור
 כ"ט הוא הזמן שנה, לל"ה ואם כ"1, כ"ה כ"ר הוא הזמן שנה ללם"רתביא
 את שבע בת קבלה היאך שהקשה ספרו בהקרמת בפ"י ועיין ל"א.לם"ר
 שכתבתי. ע"ר וזה הגרלות ערך לפי רחשבינן ותי' הפעוטות עונת קורםגטה
 ולא אותה וברקנו שנה כ"ה בת אשה משל ררך לפנינו באה אםולפ"ז
 ל"ה או ל"ר ער תביא לא שמא הגט לקבל יכולה אינה סימנין להנמצאו
 קצת לה יש זו שחששא אף ום"ס הפעוטות. לעונת עריין הגיעה לאוהרי
 ש"מ חורפי' לפום חר כל לה תלי בש"ס רהא לה רחש מאן ליתפנים

 בשנים. ולא מלתא תליארבחריפות
 בקירושין אמרינן רהא בפוסקים יסור לו שיש אחר טעם למצואועיינתי

 כם"ש הכרזה עכ"פ או ומיאון, גט צריכא קירושין ספק ראיכא היכארם"1
 תופסין קירושין ואין גמור גם רהוא יאמרו שמא י"ט, ס"ק ל"ז סי'הב"ש

 שהיה אלא אב לה שיש או אב, לה שאין ילרה באשה ולפ"ז עיי"ש.באחותה
 קירושין בשעת גרולה היתה שמא ספק יש אחר, במקום קירושיןבשעת
 אם וכן הכרזה. או מ,14ן ום תריכה ה'א קטנה עריין שמא או גמור גטוהוי
 שקבלה בקטנה רהא ספק, יש ג"כ והקירושין החופה במעמר האבהיה

 האב קבל כאלו הוי גבה על רעומר רי"א גבה על עומר ואביהקירושין
 בשעח אם לספק 'ש וא"כ הוא, כלום לאו רעע"ג וי"א בעצמו,הקירושין
 רעע"ג ראפשר או מרינא גט צריכה א"כ מהני עע"ג אי קטנה היתהקירושין

 מיאון. נם וצריכה גט לאו וגטה מהנילא
 בתוס' והקשו קטן נבי לגירושין בורקין ראמרינן בהא קנ"1 רף ב"בוע'
 י"ל ולם"ש כלום הקירושין אין בלא"ה קטן הוא ראם בריקה א"צרמם"נ

 מה' פ"1 במש"ל וע' ומיאון גט צריכה בריקה רבלא משום היארהבריקה
 שנים לכלל שהגיעה רכיק לזה לחוש אין לרינא ומ"מ בזה. שעמרגירושין
 אמרינן לא ראוריתא רבמילי ואע"ג סימנים, שהביאה חזקה ראיכאקי"ל
 יאמרו שסא מיאון להצריכה ררבנן גזירה אלא הוי לא הכא נשרו,שמא

 התוס' רעת שכן ונראה אחזקה סמכינן ובררבנן באחותה תופסיןקירושין
 סש"ל. כהנ' ורלא וכמ"ש, קטן נבי בריקה ל"ל שהקשושהבאתי

 רהמקרש ק"ט רף ביבמות ראמרינן עפ"ם אחרת חששא עור ש"ם נ"לשוב
 קירחצן ונעשי בהרה קירושין נרלו שגרלה מיר ררבנן קירושי רק רהויקטנה
 צווה אם סימנים לה שאין באשה וא"כ כן. פסקו מהראשונים והרבהתורה,
 אדם ראין משעא, בי' לית זה רגט המא ברור רבר נט, לה לכתובלסופר
 גט אינו רעלמא לאשה נ"ב רף שם כראמרינן לעולם בא שלא רברמקנה
 חששא כאן איכא ולפ"ז הפוסקים. כל פסקו וכן בי' ראגירא ביבסתוואפי'
 נתינה ובשעת נט, אינו והנט קטנה, היתה וחחימה כתיבה בשעח שמאגרולה
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 אותה וכשסנרש בהרה, קירהמין רנרלו אשתו נעשית ואז מיסניום להבאו
 ברקינן אי אבל לעלסא להתירה כלל סהני ולא פסול בנט נירש הרי זהבנט
 זה. ספק סכלל הנאנו~עתה

 מברא שום לנו אין ראוריתא, כעיקר סעם בה המ זו רחששאואע"נ
 שנים, לכלל עמהניעה כיון הביאה שכבר אחזקה לה רסוקסינן בריקהלהצריכה
 כתיבה בין רוקא שתביא לחוש לנו לסה ס"ס ערין, הביאה שלא תיסאואפי'
 ע"פ הרבר אירע אם סורינא בהאי וס"ס רסיעוטא. סיעוטא כסו רהויונתינה
 יסים ולאחר לה ונתן הנט וכתב סימנים לה סצאו ולא שכרקוהסקרה
 שסא לחוש יש שפיר רבהא נירושין ספק רהוי סיסנים לה סצאוסעטים
 בנט כה"נ אירע אם וסכ"ש פסול. בנט ונתנרשה והנתינה הכתיבה ביןהביאה
 תלסור. צריך הרבר וערין והנתינה, הכתיבה בין יסים כסה שעברו שליחע"י
 רס"ק.עכ"ל

ב'*

 לססחר נכנס קיסא זרע בלא אחיו שמת שנתים שזה אחר יבםאורת
 סותר אם להתיבם שניהם רוצים ועתה הזסן זה סשך לעזר לה והיההיבסה
להם.

 : ה ב ו שת
 אסנם בחליצה. ראפשר היכא ליבם ראסור הפוסקים הסכימו כברהנה

 סנרול שסעתי רוקא, ליבם שרוצה ואוסר לחלוץ רוצה אינו רחיבםחינא
 ראיתי וכן בכה"נ, ליבם שהתיר פה אל פה לי שאסר הוא( סי )שכחתיאחר

 ר' חלק רבר סשיב בשו"ת זצ"ל בערלין יהורה צבי נפתלי סו"ה הנאוןשהורה
 סניחים אם הראשונים סחלוקת כזה ויש ביבום רוצים והסה שמו וז"ל ע"בסי'

 שסוכיחים היינו לייבם, אותם סניחין ראין קף"ל ואנן לא, או יבום לסצותאותם
 אלא כרת עליה וחיבים ערוה באמת היא אח אשת כי כבושים ברבריםאותם
 שם לאחיו להקים מצוה ונם תורה התירה יבום סצות לשם סכווניםש~ום
 שיחלרץ, יותר טוב כן על כרת לאיסור לחוש יש סצוה לשם אינו אםאבל

 וגם אותם. סניחים להתיבם רוצים סקום סכל ואם כבושים. רכריםוכרוסה
 וה עם זה נם שלבם והיבסה היבם בטיב יורע שאם נ"י לסע"כ סניר הנניזה

 שסא לחוש יש או נ"י לסע"כ שבאו קורם ע~ה בא שכבר לחשרםוראוים
 באיסור, עליה יבוא ולא בהיתר שיבם טיב יותר ח"ו, חליצה אחר עליהיבוא
 האח הניח שסא סר שחהמש וסה הקלושה. רעתי נ"כ וזאת מ"ר. בעלעכ"ל
 לו שאין לן רסוחזק כיק לזה לחוש יאן לענ"ר ססנו שנעלם קיסא זרעהסת
 שהאח את"ל ואפילו ססנו. שנעלם זרע לו היה שסא ריעתא סחזקינן לאזרע
 הנכרית סן ובנך נכריות סזנות רוב הרי וזנה סעלי רלא סאנשי היההסת
 שו"ת וע, רבר. סשיב בעל הנאון כס"ש לעשות יש כן על אשר בנך. קרויאינו
 כל שסקרשין בלשון תחלה אותה ויקרש רי"ח. סי' ח"א ס"נ וסערבשואל
 ח"נ יעקב שבות ושרת קס"ו מי' אה"ע טור ע' הכתובה נוסח ולעניןאשה.
 קל"ו.סי'




