
 

 

 בסייעתא דשמיא

 מראי מקומות לנושאים בשמות בגיטין

 מקור דין שם בגט .1

בבלי גיטין לד:, כ'. ובתוס' שם ד"ה הא בעינן, ראשונים קידושין ט'., מרדכי ריש כל 

הגט בשם רבינו יואל, אור זרוע סימן תשמ"ה, תוס' רי"ד גיטין פה, תורת גיטין סימן 

 קכט ס"ק טו, שו"ת אור שמח סימן י', אגרות משה אבן העזר סימן קכה.

 ו ושמהשינה שמ .2

בבלי גיטין פ., שולחן ערוך סימן קכט סעיף ג' ובב"ש ס"ק ה, חידושי אנשי שם 

)מהר"ש קלוגר( סימן קג להכשיר בשינה אם כתב בן פלוני, אהלי שם כלל א' ס"ק ד' 

             .מחמיר

ו"ת שואל ומשיב חלק ג' מי שיש לו שני שמות כגון ישראל מאיר וכתבו שם אחד, בש .3

  בזה ובאהלי שם כלל ד' ס"ק ב' תמה עליו ודחה דבריו.קל סימן לה ה

 שם אבי האיש והאשה .4

בעל העיטור מאמר ו' שאין צריך, שו"ת הרשב"א )חלק א' סימן קע"ו, תקנ"ה, חלק ב' 

שו"ת הרא"ש כלל מ"ה סי' כ"ז טוב להזכיר כדי לברר הדבר סימן ט"ז( שאין צריך. 

 ן ח"ב סימן קל"ח שפסול.אם יש שני יב"ש, בית יוסף הביא מתרומת הדש

 שינה שם אבי האיש

שו"ת הרא"ש כלל י"ז סי' י"ב תמה על המכשירים, ב"ח כתב שהוי מזויף מתוכו, ב"ש 

ס"ק כ', שו"ת הרדב"ז חלק א' סי' שע"ו הובא בפ"ת ס"ק כ"ד, עבודת הגרשוני סימן 

חתם  נודע ביהודה תניינא סימן קי"ג,נ"ה הכשיר אף בשינה הובא בפת"ש ס"ק כ"א, 

סופר אבן העזר ח"ב סימן מ"א, שבזה"ז פסול ובשם בית מאיר שבמקום עיגון יש 

 להקל. שו"ת ציץ אליעזר חלק ו' סימן מ"א, אגרות משה אבן העזר חלק ב' סימן כ"ב.

 בגט יקודנ .5

, ב"ש שמות נשים אות ב' שו"ת מהרשד"ם אבן העזר סימן ר"ה שלא לנקד הגט

ות פ, ערוך השלחן קכ"ט סעיף קכ"ה שאין )ורונא( פתחי תשובה שמות נשים א

 לעשות ואם עשה כשר בדיעבד.

 



 

 

 שם מלא וחסר .6

עיין תרומת הדשן סימן רל"ג שהולכים אחר הרוב במקרא, גט פשוט קכ"ט ס"ק קכ"ה 

בשם משאת בנימין סי' קי"א שבנהגו העולם לכתוב מלא כותבים מלא. בשולחן ערוך 

במלא שכתבו חסר בגט פשוט ס"ק קכ"ה  קכ"ט סעיף כ"ח כתבו מלא בדיעבד כשר.

חכך לפסול ובטיב גיטין שמות אנשים אות פ' )פנחס( כתב דווקא אם משתנה 

 הקריאה. ועיין שו"ת יביע אומר אבן העזר חלק ג' סימן כ"ג.

 מקור השם בלשון הקודש או לע"ז .7

 תרומת הדשן סימן רל"א שצורת הכתיבה תלויה במקור הכינוי וכן ביש"ש גיטין פרק

עוד שם בתרוה"ד ששמות לע"ז כותבים באופן שלא יבואו לטעות כגון ד' סימן ל"א. 

 בט' ולא בת' שיש רפויה.

  שמות שהשתנה אופן כתיבתם  .8

רמ"א סוף סימן קכ"ט כתב שהולכין אחר לשון המדינה, שו"ת חתם סופר חלק ב' אבן  

נ"ב אות ט'   העזר סימן כ"ה בשם ר' אלעזר פלעקלעס בתשובה מאהבה חלק א' סימן

. אמנם בדברי מלכיאל חלק ג' )אף כנגד חתימתו( שלא לשנות בשם שנמצא בספרים

ועיין בשו"ת  סימן קי"ד ובאהלי שם כלל י' ס"ק ל"ו כתב שתלוי כפי המבטא במדינה.

 דברי חיים אבן העזר סימן ע"ב.

שיטת הט"ז הובא בב"ש שמות אנשים אות מ' מתתיהו( שהולכים אחר חתימתו. 

ושם פנחס(  "ש עצמו יש סתירה בדעתו )ש"א שם באלי, שם גדליה, שם יהודהובב

. בדברי מלכיאל חלק ג' סימן קכ"ז כתב שזה דווקא ועיין בנודע ביהודה תניינא קכ"ד

 בשמות האיש אבל לא מתחשבים בחתימת האשה.

 ושמות נכרים שם מומר .9

רא"ש שם סימן ז', יתחזק, תוס' גיטין ל"ד: ד"ה והוא דאתוספתא גיטין פרק ה' אות ו', 

מגיד משנה פרק ג' מגירושין הלכה ט"ו  שו"ת ספר הישר סימן כ"ה,רשב"א שם, 

שו"ת מהרי"ק שורש ק"ו שהביא מדברי ר"ת ראיה לשמות ערים, לכתוב שניהם, 

שו"ת חת"ס אבן העזר פת"ש ס"ק י"א,  ט"ז ס"ק ז', יש"ש גיטין פרק ד' סימן ט"ז,

 חלק ב' סימן ל"ח

 שתקעושמות שה

יש"ש גיטין שו"ת מהרי"ק סימן פ"ו,  בבלי שבת ל"ו.: וברש"י שם ד"ה לגיטי נשים,

 ס"ק ל"ה, פת"ש ס"ק נ"א. ב"ש פרק ד' סימן ט"ז שאין לפסול כמו שינה שמו,


