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תשובה

 6ין יום כלוטים כעיר סמו טסוחזק כל רכ 6מר סכי חיננת כר סונף רב לסו 6מר נ קסז נ"נ נגמ'א.
 סי' מו"מ תו"ע ופתק תכר. יוודע פן מרוכס זמן טמו מחליף סיס hS כך רכל רטכ"ס ופי' לו,חוטטין
 קנונים לעמות סמו מינם טמ6 חומטין וקין מס קותו כותכין כעיר יוס טלוטיס טמו פסומזק כל ג מעי'מט

 לע5מו לקרות יוכל 06 6טס, לים6 ורוס יסרבל כין טנתגדל גר כתר נסקל ד סי' טו כלל פרד"סוכטו"ת
 עריס ויחתמו כינויו עס פלוני כן פלוני ככתוכס כך ויכתוכ כינויו עם פלוני כן פלוני כגון טיר5ס מס6יזס
 סרוסם וסטיכ ל6. 6י כמיקרם מיתזי 6יעליו,

~niba 
 כקותו כעיר מוחזק טל6 כיון כתוכס פינס כתוכס

 מי חכמים ססקפידו כ לד מגיטין ר6יס וסכיך כתוכס. כל6 6מתו 6ת מטסם ונמ65 סוס, סיום עדטס
 כ"ס כתוכתס, כגויית ספמד לידי ס6סס bsn "ל6 טניסס לכתוב ט5ריך מקומות כטסי טמות מני לוטים
 5ייתינן דל6 ככתוכס ולכמכו מדם מס לו ליקרך hs ועתם סזס סיום עד מוינס כ6ותס טס לו ססחזיקמי



 ירושלים - דיןפסקיתעב

- -

 מסני % כינויו מס יכתוכ ו6פי' הו6, מי זס טס ידענו ל6 יקמרו כחוכתה כפתוליך ולמחר סיום כיליה,
 עם כתם 6פי' ממו 6ת דסינס דסיכ6 מ"כ פ"ר גיטין מירוםלמי רטיה וסכינן מעיקר. מס כתם מל6כיון
 קינן 6חת כעיר הדרים ממעון כן יוסף מני 6 קעכ מכ"כ ר6יס סכיך ועוד מועיל. קינו לי מים סםכל

 5ריכין 6נו ומס יסלמו. יעטו כיקד עליהן, מט"ח לסו5י6 יכול 6תר ו% זס על זה טטרומ להו5י6יכולין
 hSn טס ו%תוכ לטנות b~b ודבי hSh רבוכן. כן י5חק כמטר ויכתוכ צמו 6ת יפנה מהס ט6חד%ך,
 ע"כ. עלים. לחתוס ובין דמיך ר*תיס  כמקן וו  כעכס ס"נ  דתי. וליחיה כמבן זה סטר כו,הוחזק

 רופה הכתוכה כתיבת ע"י עתה bSb הומזק b5ts מיירי מהרק"ם יז סי' מ"כ כמהע"ז הת"ס כפויתוכתב
 06 ה"נ 5ין ממעון כן יוסף וכסני למנות, סיכול פםיט6 עלמו מחזיק 06 6כל סרס, כזה עלמו%תזיק
 מיירי 6ך סז6ת, כעיר טמעון כן יוסף מני ליכ6 תו 6חר כמס יום מלואיס עימו למחזיק רולסהפחד
 60דס כתכ מ6 סי' ח"ו תת"ס וכסו"ת עיי"ם. מעמה. כפעת ממו לטנות h~b וזפ סטר היוס %תוםכרולס
 bSb גתמכטו ל6 כ6ן ועד הוליס, מל ממות ממסניס יוס ככל משטיס הל6 ממו, להמליף ורו5ה לפנינוסכ6
 טל6 כיון הטס לקותו חייטינן 6י נתחבטו כוס גט, נכתב הטס טינוי 6חר מותו וקורס היוס כקותוכמת
 מיירי יוס סלוסיס מהזכירס קמו כ"כ וסגמ' סמיה, דכר מ6ן יוס ס5טיס זס זולת S~h עדיין, כונקרם
 ל' כו %תזיק פריך הטס דמינוי כמב ה ענף ח סי' t"D~Sb י5חק כ6ר כמו"ת 6מנס עיי"ם. רמזיות.כחסם
 כטס יוס ל' עלמו מחזיק ככר נתינה דכטעת כיון לכתינס כתיכם כין "מו טינס ם6ס פס ותידםיוס,

 וכ"כ יוס, ל' כו טהוחזק לתחר bSb נקכע המס מינוי דפין יצחק ממכלר מכו6ר עיי"ם. כסר.סעדם,
 לסגר"6 6כרסס 6סל כטו"ת וכ"כ 5ג, מ"ק קכט סי' פטוט הנט כסס ק6 סי' f"D~Sb סופר כתכשפוית

 טס מינוי דט6ני 5"ל ולדעתם סמת"ם, כמט"כ ול6 קלכ, מי' ח"י י5מק כמנחת הוכ6 טז מי'ק6רפעלעם
 5ג סי' r"u~sb החזו"6 וכממ"כ יוס, ל' ממזקת קריך 6ין וע"כ כחזק, ונקכע ליס 6ית דקלך מולימחמת
 מו"ל דעת עפ"י 6נמיס כיעת סמו נקכע חולי מחמת מס סינוי יע"י המזוען מוסיף כ6 6ות ופס יז,6ות
 טינוי ע"י 6דרכh~b 6 טמו, מינוי זס 6ין וכיו"כ, כריחה מחמת סמו כטממנס 6כל ממס, טינוי עניןדיט

 טינוי ענין ומלינו לח 6ות ועיי"ם והידיעס. מסכרה כיתרון תלוי וזס ממו, מינוי נממייכ כל כפיסקרי6ס
 ס6דס, מ5ד כנוונה hSh עטרה, בקינון ססכס כגדר ושינכו זמן, ככל bSb תולי כמעת דוקם ל16סקס

 כן יוסף י: סעי' g>p סי' f"D~lh סטו"ע דברי על כתכ כו 6ות 5כ סי' וכתזו"6 סגי. שנפיסוקרישת
 מוחזק 6ס ודוקא וכרמ"א: ת65. ל6 נם6ת ס6ס בקומר מי וים פסול, טמו6ל כן יוסף וכתב מג'ינסטמעון
 יוס ל' כמדינם כימכ מהני דל6 נר6ס הומזק ה6י שכהעיז נחזו"6 וכתכ ת65. הכי כל16 6כל הפניכמס
 6ת למנות 6כל כסמו, סיקר מל6 מנודע להחזיק 6ל6 יוס ל' כ קמו כ"כ קמרו דל6 לעירו, לחזורודעתו
 וסמם, ממו סמזקת כתר 6זלינן rb כס טיומכ מעיר שותה עירו לכתוב מרשוי קבע כיסינמ 6ל6 שינוהטס
 יוס, ל' qb oo~a סר6מונה 6ל6 עירו כותכין 6ין לחזור מדעתו וכל כעירו, סו6 סאים מס הכרתטעיקר
 ועת %מוות טדעתו יוס ל' זס כדין כתוב וככ"י סטור, לדעת חודם יב דקריך אפסר לחזור דעתו כשיןו6ף



תעג הדין בית שע"י הוראהבית

 עיי"ם. וממרדכי.סטור
 לדכרי כמנס יוסף, טס לעלמו סומיף למגולות יוען ע5ת ועפ"י מטס מלידס ממו מנקרץ דירןשנידין
 %עת 6ך 1ככתוכס, כגט החדם ממו וכותכין יום, ל' כחזקת עוד נורך 6ין ממו טסחליף מידהחת"מ
 6ין יוס ל' הפמות לכל כל כפי המדם כממו מוחזק ל6 עוד סכל נרמס והחזו"6 מופר וסכתנ י5חקסכ6ר
 ס מי' גיטין וכהו"כ ח"כ, כמוף וכסממטות מ סי' מ"6 מלמה כעטרת ז5"ל קרלין סגר"ם פסק וכןלכותבו,
 סקס מסחררת ומע"פ יוס(. ל' 5ריך 5ין ממס דמינוי % דפטוט מנ"ל התת"ם דברי סכינו נולם לב6ות

 מתחלף מסיד הולי מחמת למינוי והחזו"6 י5הק הכקר לדעת לסטוותס 6ין סגולות, יוען ע5ת עפ"יכעטתם
 חז"ל דעת עפ"י 6נמיס כדעת ממו טנקכע סו6 חולי מחמת מס טינוי ענין סחזו"6 מט"כ לפי מסריסמו,
 מקטם סגולת, יוען טל טינוי ממ6"כ ה6נטיס, 56ל ממו למזקת יוס ל' גריך 6ין וע"כ המם, פינוי עניןדים
 דלין וכיו"כ כריתם מממת סמו למטנה סחזו"6 למם"כ הו6 דומה ויותר מו"ל, דעת עפ"י מהוך עליו%מר
 נמתנתה 6כן 06 לברר ים וע"כ ממו, "ינוי נתחייב כל כפי סקרי6ס מינוי ט"י 6דרכ6 6ל6 טמו, טינויזה

 סחרם, למס כל כפי קריניתו נמתנתס סטכן סוכרר % עוד וכל לעלמו. כמיגל סתדס לטס כל כפיקריניתו
 ככתוכס. קותו לכתוב6ין

 רקודן 16 טמעון ר6וכן כותכין, 6יך מולי, ממממ סמו מנמתנס 6דס כענין Sh~1 רמו סי' ח"כ כתס"דב.
 עמנו וסיס ללנ5סוט לסוליכו גט חזרנו ומהלס מניס למתי קרוכ זה כי דע סתס"ו: וכתב ממעון.דממקרי
 דכותכין המולם פ' כמרדכי ממסע וסכי יסורס, דמתקרי מפס לכתוכ כולנו ומסכמנו כר6נ6 מסר"יפס
 כד6ית6 עיקר סטני רמס כנ"ר כמו סמס, עיקר סי6 דמריס מרס מריס כתכינן ול6 כרס דמתקרימריס

 יפה וטעם המעון, רבוכן חותמין ודקי והעריס כלל ליה פסליכן ל6 המעון רבוכן הכותב מ"מכממ"ק.
 יכול מ"מ כ5ירוף, ממות סני טכותכיס דסיכ6 5ז סי' בפריס כיח כטו"ת וכתכ עכ"ל. כרכר.לחלק

 טו. וקות יד 5ות 5ג סי' חזוקן ועי' מספמס. דכינוי דומיך פוי ומסני נפרדים, כמות מני "הסלהתפרם

 16 כיתד, הטמות מסני המורכב 6חד סם הו6 יוסף" "מסה סתרם סמו ס6ס לחקור ים דידן כנידוןו6ף

 כפס"ד. ממוכח וכמו ויפריס, דכית וכמב"כ מבפחס, דכינוי דומיך פוי וסכני גפרדיס, כמות כסנימבס
 6חד טס רק כתב ד6ס י"ל כיחד, סטמות מטני מורכם להיות טמו נהפך טס מהוסיף הלחרי נקמרו6ס
 ססס. טינוי זס 6ין מהס 6חד רק כתם 06 ממות, סני עכמיו לו טים נקמר 06 6כל הטס, טינוי סוימהס

 כוס ים סלמס 16 סכטל מס דכמטינו כתכ כ 6ות מ סי' ח"6 ז5"ל קריין לסגרים סלמס עטרת כטויתג.
 סנט 6ת לפסול גמור טינוי זס ס6ין נכריע ככר 06 6ף כ' 6מר, למס הכעל מס סמינו 6' ריעותות,מתי
 כנט מסר הכעל טס מ"מ טעות, הו6 כגט מנכתב מהסס ברור םיודעיס וכגון סכעל, טס דסיגס דינךמ5ד
 ססיודעיס ממסחר %מר לפטר כטעות, 6ות כמוספת סו6 מפינוי 6ס 6מנס 6חר, oc כמס כתובדס6
 ממ5ריכיס כס6 טחקר ססי' כסוף ועיי"ם וכמר. נכתכס םל6 כמי הו"ל סו6, המופר סל טעותו זו60ות
 סכל מטעס זס 06 קמז, ככ"כ כד6ית6 וטטרות כגט כתיכמו לענין 6דס סל סמו סיוחזק כדי יוססלומיס



 ירושלים - דיןפסקיתעד

 כמו ומו"ל ממרי מס וין עדיין זה על 6ין ססס, 6ת טקכל מיום יום טכסיס כמסך ממו הוקבע טל6זמן
 סר6מון דכרגע *מר 6פטר o~h 16, מל סמו דנקכע סו6 יוס ט*מיס לחרי ורק זס, טס כלל קבלטל6
 ממס עדיף ל6 עכםיו, עד זס ממס ידעו םל6 דמ6מר b~h פסו, ככר מו"ל וכי' רתוכן מס מקכלמ6דס

 עדיין ידוע ו% זה, מס קבל עכטיו ורק מעולס לו סיס סל6 כטס ומכ"ם מפסול, כגט טנכתכסנטתקע
 ח"כ סוף וטי' יוס. טלוטיס כמטך יומזק טל6 זמן כל כגט לכותבו h~bt ודקי 6כטיס, 56ל זסממס

 סחקירס. מל 66 5דדיס סני כין נפ"מ טכתככסממטות
 יוס, ל' כו מוחזק טטרס חדק מס לו טסוטיף רק מידוע מטס 6ת מכתב כפופן ס5דדיס כין נפ"מויתכן
 כנטתקע, סדינו 6ל6 מס, דין ככר * ים 06 6כל טס, מינוי ס"ז לקמרי, סם דין מחדם סטס על 6יןט6ס
 הייוע. לטס כחוטפת כסנכתכ פוסל מקינוי"ל

 ליין. דובאברהם
ב

 6ין כתכ 06 מ"מ יוס ל' סוחזק טטרס מס לכתוב דפין י6ף טליט"6 60כ"ד ידייש טכתכ מסרזייתי
 דכריו. על ו6וםיף סדכריס. נרקיס פמולס,סכתוכס
 חוטטין ד6ין כמקוס 6כל לרמזיות, דמוממין ככופן סו6 יוס ל' סוחזק דכעי ~ho ס"ל דסתת"ם טסטיםמס

 זס דודניי וז"ל: ממו, סוחזק ד"ס כ קמז דף על כ"כ סנמו"י מוכרי 5ע"ק מנס יוס. ל' כטינן ל6לרמזיות
 זמן תוך b~b" לטוס *ס כתניכן "% ס%ך כזס. רכ 1nfs כן טמו ס6ין כדגר סיס נודע כן % "ohסמו
 וכעי רמוזות מטם מפני הום מתקנס דעיקר מלכונו נר6ס ע"כ. יוס, ל' זה כטס מוחזק מיס6 עדזס

 51"ע. זס, זמן תוך 6דס" למוס כותכין "דלין סו6 סדין 6כל יוס, ל'ל6מזוקי
 חולי ממסת טיכס 06 6כל יוס ל' הוחזק כעי וכרומס כריחס מחמת מינם ד6ס חילק דסחזו"6 מסכיךומס
 "מי5חק מולי מממת ממו פסינו כממד כמעמס קכס סי' ת"6 המכי"ט מדכרי 5"ע יוס. ל' סוחזק כעיל6

 כדי %סתו גט נתן טמו טסחליפו מטס ונוחר וקרוכיו, סניגור וכססכממ גדול כפרסום נניסכנ"םלהיים"
 ככיח סין כי סטס ממינוי מגט מסדרי ידעו ל6 כי לחרון, טוס וכל י5חק כגט וכחכו ליכס תזקקסל6
 סטינוי" "טס כותכין סרס דכסינוי ד6מרינן וה6 המכי"ט טס וכתב ככיסכנ"ם. סרס פסינו ככעססחולס
 כמס מלוי וקינו ל6, הכי ל6ו ס6 ממס, כלותו ככר וניכר סכל כפי סגור הסוף כטהטס מיינו וכו' מוסוכל

 קומו וקור6ין המני כטס קותו טקורין סכל כפי ומורגל סטר כנר כפסוק 6ל6 הטינוי סס ככרסנתפרסס
 טל6 כיון סר5מון סמ0 רק %תוכ ר6וי ו%תחילס זמן, כסתמית 06 כי 6פסר 6י וזס ספני, כמס עתככל
 לס טים 6טס וכן כמות כ' לו טים מי וז"ל: הי"ג גירוסין כפ"ג מסרמכ"ס וכ"מ כל. כפי הסני כמסמורגל
 רגיל הפס טיס6 טפריך הרי ע"כ. ביותר. כו וידועין כו" רגילין "טסן וממס סמו כותב כבמגרם במותכ'

 ומותרת כלל גט לסיות 0ל6 קרוב מיה לכד סמני מס כותכין פיו ו6ס טותו, כותכין 6ין סכי ל16 60וידוע
 סכל כפי תורגל סל6 כל מ"מ גדול כפולמוס דנתפרסס ו6ף חולי מממת פינוי י6ף מכו6ר עכת"ד.ליכס.
 החזו"6. כדכדי 51"ע קומו. כותכין6ין



תעה הדין בית שע"י הוראהבית

 מט סי' חו"מ כטור סוכך דסרמ"ס וסוך כטרם. טכתוכס וכדיעכו 6מרינ6 טעמך עוד ~וסיף61פטר
 טס וסכ"ת וחייב. כסר סטר סוס יוס ל' סומזק דלJ"ub 5 ועני" ליס "וקרצו לחוכתו דסטטר דסיכ6מ"ל
 לחוכתו וסוס כחכו ככר 06 רק ועני" ליס "דקרו h~h ממכינו ל5 לכתחילס לרכל כדיעכד דסו6כתב
 כנידון b"h3 כדיעכד. רק רסוס מטמע חייב" ככר כתכ "~ob טכתכ ד סעי' טס מסטו"ע ק5ת וכ"מכטר.
 סוס סכתוכס כדיעכד סטני, כטס ועגי" ליס "קרו ולמגולם סיוען עפ"י מטס טטינס דכיון ממתכרךדירן

 כטרס.לתוכתו
 מס כי לי ונר6ס וז"ל: נב סי' ח"כ מכי"ט כטו"ת דעי' מוחזק, מיקרי ל5 טסוסיפו כטס ועני ליס דקרוו6ף

 כטס חתימס 16 לתורס צותו טקר6ו Or 16 כטס צותו קורץ צותו סקורך יוס סכל' סו6 כעיר סמוטסומזק
 כתלתל בסי' מל' ופחות ממועד, וטור כווסתות חזקס סויף זימני דכתלמ6 יוס" סל' תוך פעמיס "ג'זס
 ו~ן oprn. סויף bS ל' כתוך זימני מלתת תפילו ועני ליס דקרו 6ף סרי ע"כ. מזקת, סויף ל6זימני

 טפעס כגון יוס, מל' ביותר פעמיס כג' סומזק oh הנסתפק עור ועיי"ט סחדט. טס ~תוו 5יןלכתחילם
 ומתם יוס ל' עכרו ולח"כ צחרת פסס וחתס יוס ל' עכרו ולח"כ סטינוי טל זס כטס לו קרצו 16 תתם6חת
 טנתרחקו כיון חזקס ד6ינס למימר ד5יכ5 חזקס לו תסיס 06 5"ע יוס, כל"5 ג"פ 5פי' 16 צחרת,פעס
 טס ספמק סיס דל6 כיון חזקס דמוי וכל נגיחותיו קירס נגימותיו ריחק ד6מרינן דס5 דומיך מזו זוסג"פ
 5ס כי חדטיס סג' ככל צותו קרצו טל5 16 לחתום סו5רך טלbSb 6 סקרי6ות 5ו מחתימות טלום כין5חר
 ע"כ. כנגימות. סדין ססו6 כמו קרוכס 16 מזו זו רחוקס תסיס כין כג"פ חזקס ותסיסג"פ

 ווייס.יהושע

מסקנה

 אין חדש, שם בתוספת הידוע שמו את כתב אם מ"מ בו, הוחזק שטרם שם לכתוב שאיןאף
 פסולה.הכתובה




