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 השאלהנושא

 במעשה בירושלים. איזורי מבי"ד בי"ד ומעשה גירושין תעודת מציג והתגרש, נשוי שהיהא'
 שם לכתוב רגיל שכן אומר  המגרש חסר. בכתיב "דב" המגרש אבי שם מהגט הועתקבי"ד
 בדיעבד. הגט דין היא  השאלה עצמו. לחתום אביו נוהג כיצד ידוע אין אך וי"ו, חסראביו

 להלכההמסקנה

 קלוגר הגר"ש פסק ולפי מלא, לכותבו להקפיד יש פוסקים כמה לפי כי אם בו,  להנשא כשרהגט
 גיטין. מלסדר פסול חסר שכתבו גטמסדר

תשובה
 ו6ס טפי, עדיף לטעות סל6 לפרם לנו סיס כל דל"ת: 6ות קנביס טמות גיטין סל' 6כסע"ז סט"זכתב
 כקרא טנמ65 6מס כמכינן ל6 סכמות בכל לי נר6ס וכן כחולס, לקרוץ ול6 לטעות אפסר חטריכתוכ
 דים מטולם מטס כענין מ"מ כאות וכ"כ מס. מינוי סוס סוס דל6 כיון מפרמינן, לפרוטי ס6פמר וכלמסר,
 מן ורסיס זס, מס כפסוק טנמ65 כמס ממגחינן ול6 מסלם, לבון לקרותו כיס לטעי דל6 כוי"ו מל6לכותכו
 5ד על לעסות וראוי מקוס, ככל מל6 סו6 וכתרגום תפר, לפיות אריך דסו6 ליכי יסוי די וזן מגטנוסח
 יוזפס ר' למסר"ס סכמות כסדר וכתב כח. כסעי' כ6ן סילל כסס רמ"א  וימט"כ ד6פסר, כמס טובסיוחר
 מל6 6ס דוב ד: 6ות 6נטיס ממות 6כסע"ז מקורס וכעזר כער. גבי כתכתי ככר דיכ, ג': 6ות דל"ת,6ות
 למרתיק מל6 טוכ גס כן, ט )כע"ז כ5יר6 מפרא בכך מייך ול6 כפסוקיס, סרוכ מסו כעת 5ל"ע מסר,16

 לעיל וכ"מ מקודם. כעזר עי' ו', מל6 דוכ, 6: 6ות 6נטיס סמות מעט כמקדם וכתכ דב. זב מלמסתרגוס
a~3sסכ'. כאות 
 לחתוס מנוסג כפי פכותכין ספומקיס דכאי עפ"י נרסס מח, 16 תמר ככתיב עלמו לתתוס נוסג 06כמנס
 סו6 סכן וי"ו חמר לכותכו סים  ט6ף מלכום כמס מפולס מ' כקות סט"ז וכממ"כ bSn, 16 מסרעלמו,

 מ6ס סמות ספר כמס מס מכ"ם וכ"כ מל6. כותכין bbn, לכותכו ממכפתתו כקכלס ידוע 06כפמוקיס,
 06 וי"ו חסר מסלס ~תוכ סים יוזפס ר' למסר"ס ססמות כמפר וכ"כ כוהו. כותכין 61"1 מל6 שמוחותם



 ירושלים - דיןפסקיתסו

bSהיה ם6כיו כעד וכחרתי גט מסדר הנני והיום כתב: מס מקודם וכעזר כוי"ו. למתום טרגיל כם6ומר 
 טפי קיל דגט יתתימס ומכ"ם hSn, יחתום טכגט נכון וקו"ש hSn, 6כיו מס חותם והעד מטלס ר'ממו
 )ועיי"ם כן פס ומוחזק כן חותם מסעו כיון סעד Sh~ עקמו תתם 6יך כלל עמק לנו וקין המגרם,ממס

 ע5מו חתם 6יך וכספק חסר, כגט לחתום סט"ז גס יודם מל6 חותס טלפיו רק ממר תמיד חותסמכמהעו
 כמס סכיך 65 6ות טס ממיס כברכת 6מנס תמיד(. העז מחתימת למנות 6ין ולתו"ע כלל חסם 6ין6כיו
 וממו כימיכם ימיו כל ולמד פנס פ' כן כגימלין מזקן קכלתי יסתבל וקני וז"ל: כרונ6 מסריי כמסיר"ם
 ובני חסר. מםלס וקחת מל6 מפולס תתמה 6מת ריינום, כמדינת היו ממפתות פתי לי ובמר כסן,מטה
 עכ"ל. תסר סמתס מן לכתוכ ים b"b חסר מכקר6 מבחרקומר
 מהוך נכיון מטולס לענין מקודם העזר כתכ ככר וי"ו, חסר בכיו מס %תום נוסג מהמגרם כנד"דלפי"ז
 כלל ממס 6ין בכיו חתס 6יך וכספק חמר, כנט כותכין bSn, עלמו כותם בכיו 06 6ף חסר כססמומזק
 ד 6ות כטמות הלכום כתכ ככר חסר, וכתג bSn %תום פריך 06 גס ומ"מ תמיד. מחתימתו לפנותובין
 מעמה כסנסות וכתב טס. כט"ז והוכ6 כמכט6. טינוי ס6ין כיון כסר, מגט ו', תמר דבורה כתכס6ס
 לסלן עי' ועוד כמעטף. פינוי טלין כיון כפר מ"מ ו', כל6 סנכי6ס כדכורס מ5ינו דל6 ד6ע"ג מסנסים
 6כינעס. מס כתיבת SDכפס"ד

 לוין. דובאברהם

ב.
 חלק יהוסף זכר ספר נדפם מניס כמה לפני הנס ממר. 16 מל6 נכתם 06 "דב" הטס ככתיבת ממ"ככענין
t"u~shטטערן זכריה יוסף ר' 3לסג6ון s~st ט 6ות גה כסי' ומס ירומליס, מכון ע"י ם6וועל( 6כ"ד 
 כמקרץ: מנמ65 ממקומות כרוב כמו חסר לכותבו מנהגי "דוב" מס ככתיבת וסנה וז"ל: וכתכ כזהסקריך
 "דכ טו כח ופס תכול", דכ "פגם ג יז ממלי מכו5', כיב "6פגמס ית יג יסוטע ודכ", "ופרס יז י6ימעי'
 ו% % מס ורק סדכ",. ומיד ספרי "מיד לז יז ם"6 %כ", "דמיך ה ז דניאל 6ורכ", "דכ י ג פיכהפוקק",
 %תוכ רצוי וכן לדרסה, סוי"ו מכ6 כמלוקן מתיכות לכ6ר ככ"מ מס כמורגל מל6. "דוס" נכתב יזש"כ
 דקדוקעפ"י

~p"oS י6 נט וימעי' דחיס", סתיס "ות65נה כד כ כמ"כ וי"ו, כל6 רק נמ65 ל6 מזה סרנוי כי 
 וכתוכיס, כנכי6יס חסר נכתכ סו6 06 כזה לחקור ידעו םל6 סמסדריס מנסג ועיקר כדכיס"."ונססה
 כזה. מה להסתפק ידיעתםוכמטרזן
 כוי"ו, מחתימתו כטידוע רק היינו מל6 לכתוכ קטיס6י רכנן מנהט מה וצולי יסומף: סוכר כתכוכהממך
 וכת"ס כתורה. פכתוכ כמו יו"ד כל6 לכתוכ ים ידועם חתימתו 6ין ל6ס כח 6ות כ סי' ככ"ג כמ"גוכמ"מ
t"u~shמספר לצין ככ"מ וכסיג החתימה, טעות כתר 6זלינן ל6 מחורר סממו דכיון כ סי' ח"כ 
 חותס ד6ס 5דקס כמס עז"נ ועי' כמינוי. מלספק חסרון כספק לסכנם ים דיותר קכח וכסו"םנפוסקיס.
 וכמ"ג. וכו' יקוטע כחותם יוד, סי' כרח"ם ככתיתתו דטועהכ6ל"ף
 כיון וכפרט מלתנה, מענין l~be היכף ויתירות חמרות כסכין לפסול ם6ין כיון נפ"מ 6ין מכזהו6ף

 כולס וגס וכמ"ג, תזקי' 3טס הפוסקים כמיום דכסר המניכה מטס גרע hSn hS, ומדרטיס כם"םטנכתכ
 מסגר"ר מהכיף מד סי' תנה קרית טוש ועי' לפרקים. טמדקדקיס גדוליס 6יזס זולת כן לחתוסרגילים
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 61"5 וי"ו, כל6 לחתוס מדקדק וכנרמס דכ", "יטסכר כתטוכתו טמותס ספנ"י טל כנו מנוכר עכ"דכעריס
 ו6כמ"ל למכין פילוט מענין כי ob זס, לחזק גדול כקונטרס ס6רכתי וכתטוכס כוס. דכריסל6ריכות
 יסוסף. סוכר עכ"ל זס.כפרט
 עמודי מו"ת דכספר תמר, "דכ" לכתום לדעתו סתריך חיותו כתייס עוד נתפרסמו 6לס מדכריסוכנרמס
 כרכרי דן מספר( מדפי נו )עמ' ט סי' מ"6 ו6ייסיטוק( רתמ"ן 6כ"ד ת"ל, ממותל 6כרסס ר' )לסג6ון6ט
 כגט מ"מ חמריס, רוכס נמ65 טכתנ"ך הגס וק"ו ממר כתבו 06 "דוב" טס וז"ל: עליו, ונחלק יסוסףסזכר
 5"ע. נימת ו6ס נימת. ל6 06 6מר גט ליחן לסממיריט

 דוב מכל וטעס וי"ו חסר "דכ" דוב סם לסדר מנסיג יסוסף זכר כעל 6חד מסדר כתכ: סדכריסוכממטך
 עטס טוכ מל6 לו וקמרתי רוכם. כתר לילך וקריך מלליס, וטטס חמריס ממונה וממס י"ר ממסהכמקרץ
 כי כלוס. קינו רזייתו וחידוט כחכמתו, ויכטת מעולם מכל יכנס ולמס כמדומיו, סתפ6ר למען לתרםסר5ס
 בנימין כמו ס6דס, מטמות כמקרץ סו6 06 ורק 6דס, טס על ו% כתוב סיער דוב על רק סו6כמקרץ
 כקלו לדרטס כ6ו וסמל6יס סו6 חמר כנימין טס מנמת דעיקר 6ות סו6 חסרים וסם6ר מלליס י"זמרק

 פחיתותו על יורם סוי"ו מחסרון כעפרון כמו לדרט6 מחמר מללויס כרוכ כסיפוך וכןממקומות,
 מפייט מייסד וכמו חסרון על ומחסרון מיתרון, על סמלץ מורס ותמיד טז. פסוק סרס כחייכדפרט"י

 ספעמיס ככל רק סו6 מסיתרון סור6ס סוhSn 6 ומיעוט חסר רוב וכקמר גלולי. טנת ותסרס רדפתימל6
 6כל חסר, סמדר מס סו6 יפת לסד1כות סדוכ חית מגרם בסיס טכ6ס סל5ס דרך וקמרתי מל6.טנכתכ
 6דס למס כך וקכעו המעלס, יתרון על ממורס כמלק כתרו הנס bSn, וחותמין כותכין כלם כקטרס6דס
 טימ65 ססזס חית הו6 סקוס וכי חמר, ולחתום לכתוב דוכ מס לו מיקבע מי כלל כמ65 ול6 כך, רקחמיו
 יתכן ממר דכ גס סו6. ופטוט מחיות, טמות כרוב כחסרון טס לו לקבוע טיחויכו ומארונותיו תכונותיובו

 לז5כיס. וטפילו וכחום מקום ופרטיי דיכי סניף כ נ כמולין shto טל יורס טרמיהכלמון
 ססו6 כמו וקחי 6חד כל טל סחתימס 6חר סולכין כויסו טל6 ורוכך כו6"ו דחותמין ד6יכ6 כמקוסו6ף

 כגט לכתוכ טעות טסו6 וודויי מל6, כדוב וכתרו וקבלו קימו וכך כונפו, וחתמי כתכי כו"ע וכוסמותם,
 ממר, וכחכו מל6 מפס מהפט ו6ס וז"ל: קכס מ"ק קכט סי' כג"פ יעויין חסר לסמלך דכתכ וסיכךחמר,
 ככלכול ועירס עירו טס כתכ 06 סרמכ"ן כן סר"ם כתכ דסרי סדמק, טעת סו6 ותפילו פסול דסגטיר6ס
 למקפיד 6ין 61"1 חסרון על ד6פילו לסקל לקדד נר6ס סיס ועוד וכו'. פסול תנם כתכ תוניס טכמקוסכגון

 מסרח"ט וכ"כ תנם טטמס לחרת עיר דים מסוס תנם מכתבו תונים כעיר רטכ"ן ססקפיד ומסכדיעכד,
 6חת עיר 6ל6 דליכם לי וקמרו כמערב 6ר5ות לאנמי ום6לתי חקרתי 6ני 6מנס יעויי"ם. ע"כ קגדף

 חלק סוף מסרמד"ס ועי' חסר. סמלם דכתכ סו6"ו חסרון כעכור וכו' מפסל מס סכן וכיון תונים,דטמס
f"uo5b'עיר נטמע מל6 )מטעס ס6ל"ף 6חר יו"ד כל6 6יטקופיי6 מעיר מ"מ על לסקל דכתכ רמד תמו 
 לומר מ5ד עד רחוק וחטם נאמר, מס על לכל נודע מסר וכין מל6 וכין זו, 6ל6 6ימקופייס מממסאחרת
 דרך כי כעיני", "גדול 6חר טכס ועוד יודעים, 6נו ואין מעולס לכסוף אמרת 6יטקופיי6 6יכ6דלמ6
 אותו(, כותכין 6נו 6"ר סעיר על מוכיח "0 וקותו פלוני נסר על ויתכף וכותכיס נסרות 16 נסר%תונ
 ומכויר ע"כ. סלמ"ז 6חר יו"ד כל6 לופ6נטי העיר כטס לסקל סכ' מלוי נכית מסרני 3תט1' עי'וגס

 חמר. טכתכו כמל6 כדיעכד כמי 06 כזהמבוכם
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 כיו"כ ככל %תוכ ים וכן סרמ"6 וכתב כו' הילל מס ססו"ע דכתכ ס6 על קכט סי' סגר"6 ככי6ור6כן
 ויתירות חסרות מעככין ט6ין וז"ל: סגר"6 כתכ וע"ז מל6, כחכו ob מזיק 6ין חמר %מוכ סדינולע"פ
 דל6 ולפענ"ד ע"כ. כתכם ד"ס כ לב מנמות תוס' ועי' כך דינו ba~1 ם6ע"פ יודין תלתל ותעכייןכמ"כ
 חייטינן קמרו סרי מ"מ תנם עיר ליכ6 סכמערכ טררם מגס ותגס תוניס כעיר דם6ני דסרסכ"ן לס6דמי
 תנם מכתוב סקורך דיחוי סיכ6 מ"מ מוירי, לכ' חיימינן דל6 דסוכר מ6ן ו6ף ידוע, םל6 ומגס טוירי,לכ'
 טנקר6ת וכמינוי רומס צחרת עיר כדרוס 16 כ5פון 6ו כמזרח וים טכמערכ, מעיר דקינו דע"כיקמר
 כו', לליתסויין רומס ומפיר זס, םייך ל6 וכד' כסיגל קנביס כממות 6כל חסר. נכתב למה ד66'כתנם,
 מגיני כעל יוסע ר' ממסג6ון כתטו' ג סי' כתרצי גבוני כמו"ת ויעוי' חסר. מזיק ל6 טעות חמסוכלח
 דמיתקרי, חול C"D גס מטייך סגס דמיתקרי, וכתכ המכונה סחול ע"ס לכתוכ המנהוג לענין סכתכחלמה
 ניתן חולי ממסת ובת"כ מקורס % ניתן לכד סחול סס ofa מתמת מהוט יצמר מסנסוג טינוי סרובהמ"מ
 וכמו סרס. כטינוי וידין קומר כן 6עו המגרם טזה כמידע 61"כ דמתקרי, נכתם ולכן סקורם, 6חר טס%
 מחולי הסס פינוי סו6 טעכ"פ יבמי ממר מסוק וכמירמס כו6"ו ותותמין כותכין דוכער סכל Ots י"לכן

 נסתקט, סר6טון ואס כך, תוחס ו%ך החמר, דוב מס תנ"ך לספר כמפתמו ועלס כספר טכודקיןמסדרך
 עמודי עכ"ל חסר. סו6 וע"כ ז6כ למס גס זכר מסוף מידין 16 ססס, כטינוי ידין כוי"ו חותס טזהוכטיר6ס

.cb
 יסוסף סוכר דברי סכיך ט סי' r"D~3h ת"כ ז5"6 וינוכר סקס לייכ ר' נלסג6ון ם%ס וכריוכמפר
 כסםלמס גיטין טמות על ונקי קכ ולם' יז, סי' וח"ג ר5ס מי' ח"6 מסדו"ק מו"מ למו"ת ו5יין 6טוהעמודי
 עיי"ם. זה כענין מדנו ד 6ות גיטין ממות על ממערכת סלחן לספר וכן ה, 6ות h~s טכדף

 סכן נוסג וכך עלמו, סמגרם נמס ול6 סמנרם סל סכיו כמס דמיירי מכיון יותר לסקל יט דירןוכמקרס
 סכיו. פסלחתום
 ס6וול דק' מוט מיכ6ל להרכ מכתב: קפח סי' r~D05b זצ"ל( קלוגר )לסגר"ם סלמס לך סילף כטו"תמו"ר
 טעות ודקי זס הנס וי"ו, hSS "דב" וכתכ כער, המכונס "דכ" המטרסת 6כי כסס המסיר טכתכ 60'ע"ד
 כסר, מגט סמגוימת, 6כי מס כמינוי דמוי כיון הגט גוף 6ך גיטין, למדר כדקי סמםדי וקיןגמור,
 סוד ממתקנו 6טר כתחילתו גיטיה כמות כעניני מס מנסי תדומי לספרו נכוונתו ת6נ"ם כספריכמכומר

 ממם, מינוי דצינו כמ"ג כמינוי ממטרמת 6כי כסס לסכסירס והסכמנו וסט6ניסל6כ מלכוכ סג6וניסעס
 הגט. פסול סוס ודקי עלמו סכעל כסס כזס סיס 06 6כל עיי"ם, כלל וי"ו כלי "דכ" מס נמ65ד%

 מנס "דכ" כסס וי"ו כממרון דוק6 גיטין כמס עוד מכתכ ממסדר הנה לסנ"ל. אנית כתטוכה: מסומוסיף
 כדיעכו ד6פי' לדעתי גס מ%, לכתום ים ודקי לכתחילס רסנה גיטין, מלסדר פסול ודקי סמסדרזס

 ועכוזיו תמי%, לו כתכתי כקמר הגט,פטול
~hsh 

 חסר סמלץ כתכ כ6ס דקיי"ל 6ף כי כעזה"י. יותר
 אותו יקרצו העולס חסר נכתכ 06 6ף ממילא rb כעולס דטכיחין וממות כמקת דודאי ם6ני זסכמר,
 נקר6יס טיסיו כבנ"צ טכית דל6 כיון "דונ" כסס 6כל hSn, סיס כאילו ויקרצו הנטיס %מה מקוריןכדרך
 ממס כפינוי הוי %ך פתח, 16 "דכ" כקמן רק "ווכ" כטס צותו יקרצו ל6 וי"ו כמסר כודאי fh "דוב"כמס
 הלמס. לך ס6לף עכ"ל לדעתי. וז"כ עטן, מקוס אינו 06 וכפרט פסול,וכודאי

 דומב. חייםשבוואל




