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 הדיוןנושאי

 בתעודת בירושלים. האיזורי בביה"ד מבעלה שקבלה הגט כשרות לברר מבקשת א' הגב'א.
 ולא היום, עד רווקה שאמה מתברר האוכלוסין במירשם בבדיקה ב'. אביה שם נרשםהגירושין
 עפ"י בגט ב' אביה שם את רשם שביה"ד מספרת היא אביה. שם רשום לא אמה אצל ולאאצלה
 שכן שהיה ב' ששמו לגבר נישואין ללא א' את שילדה הגירושין לפני בביה"ד אמההצהרת
 א'. על באבהותו מעולם הכיר לא  שכ' הצהירה כן כמושלה.
 נישואי אחרי חדשיים שנולד לו שהתברר לאחר לנישואין כשרותו לברר מבקש ב' מרב.

 כבנו הבחור מוכר מקום בכל נישואיהם. לפני אבהות הצהירו ובעלה שהיא מספרת אמוהוריו.
 אמו. של הבעלשל
 האיזורי בביה"ד מבעלה שקבלה הגט כשרות לברר מבקשת מחוייל, לארץ שעלתה נ' גב'ג.

 דמת' אברהם בת עלען דמת' ואלן שמה נרשם שלה ומעב"ד הגירושין ובתעודתבירושלים,
 ובה הגירושין לפני שנים כמה בחו"ל לה שנכתבה דאירכסא כתובה הציגה זה עם יחדבערני".
 ברני. בת אלן שמה נרשם בת.ו. ברישום בערי'. אברהם בת פרומע "עלקא שמהנכתב
 ביה"ד אישור בידו לאשתו. שנתן הגט כשרות לברר מבקש האיתיופית, העדה בן ד' מרד.

 אומר: הוי  הראשית". הרבנות הוראות לפי שנהג "לאחר כדמוייי להנשא מותר הוא כיהאיזורי
 בי"ד ומעשה גירושין תעודת מציג זאת עם יחד האיתיופית. העדה בני לגבי כנהוג גיורעבר

 אאע"ה. בן שהוא נזכר לא אביו. שם בהשמטת יצחק שמושנרשם

 לדיוןהשאלות

 כשאותו בגט, שמו כתיבת לענין הילד אבהות על פנויה של הצהרתה את מקבלים האםא.

 לדבריה. מודה אינופלוני
 לצורך בהם שהשתמשה אחרים יהודיים שמרת לה ויש אחד, לעז בשם כל בפי נקראתב.
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 בגט. לכותבם יש האם בביהכנ"ס, שמה הזכרת אוכתובה

 אאע"ה. בן שמם כותבים האם גיור, לעבור עליהם הרה"ר פסק שלפי האיתיופית העדה בנינ.

תשובה

 ע"6 עפ"י 5פי' זו טסכרס סגט, לעדי וס5טס סלים סכרת לענין ג סעי' קכ סי' 5כסע"ז סטו"ע פסקא.
 עכורת כטו"ת וכיקר עלמו. עפ"י לכמוס נפט 6כיו וטס כ"י: עפ"י טס וכרמ"6 וקרוב. 6טס עפ"יו5פי'

 ט5ס סמוכריס nD~SC מסמס פיו. על קותו כותכין לפיכך כמר, מכיו כמס טינס ט5ס לפי נס מ"סגרמוני
 h"s. עפ"י hSb עלמו פי על קותו כותכין 5ין יז, מ"ק קכט סי' מכ"ם מכריע וכן פסול, 5כיו טסמינם

 טס. קכט סי' רעק"5 כמנסות זויינו סגרמוני עכורתודברי
 ממממזר קומר וסול פלוני כן זמו ט5ומרת פנוים כס: סעי' סוף ד סי' f"sosh כסו"ע סרמ"6 פסקומנס

 סי' ח"כ כתטכ"ן וכ"כ רמז. סי' כתס"ח ומקורו למכמירו. עליו נ6מנמ וסיף לפום* נקמן קינונתטכרס
 מקכליס כגט 5כ מס כתיבת לענין ס5ס לפי"ז לסמתסק וים סו. עמ' ג כרך ירומליס דין פסקי עי'רעג,
 ט6ותו מכיון 16 זס, לענין פנ6מן h"s כמו ודיגם כלכסותו, מורס קינו פלוני ט5ותו לע"פ ס6ס דברי6ת

 6ין כך לקמל, %כסיפו רק 5ל5 פלוני %ותו סכן ליחם נטמנת ט5ינס כמס לדכריס, מודס קינופקני
 בגט. סמו כתיבת לעכין דנייסמקכליס
 סחדטות פיון בנין כטו"ת טסוכ6ו לנר מערוך SDJ וטל מוירפכורג סרב טל מוכריסס סם6לס לפפוטוים
 סל ממו כותכיס ס6ס לדכריס, מודס פלוני וקותו נתעכרמי מפקני וקומרת סזינמס פגויס כענין כ5,סי'
 קימורי טלענין כיון כנט, ממו לכתוב 5ין ססודס 5ע"פ מוירפכורג סרכ לדעת סולד. סל כגט פלוניקותו
 כיון כנט, טמו 6ת כותכין פיון סכנין לדעת 6ך 6כיו. מס למזכיר כלי סכן טס וכותכין נקמן, קינותורס
 כל בכך 5ין 5כיו, מסות ממו על נקרת וסכן ננו, טסות ססודס כיון מ"מ כקמת, ס5כ קינו 5סמגס

 כגט. טמו מזכירים 06ריעות5
 hS פלוני טעותו וידן כנידון 5כל בכיו, טסות כל כפי נקרץ וגס כנו טסו5 כטסודס דוק6 זס כלהמנס
 סכת טל כגט סמו 6ת %תוכ מקוס 5ין ככתו, כתעודות רסומס 6ינס גס וסכת לכסותו על מעולססורס

 פקני לקותו ליימםו ו% לקסל למכמירו hSb קינו נתעכרתי מפלוני *מר ס6ס ונקמנות לכיס, סו6כ5י*
 עמק ועי' 6חריס.לדיכיס

~5ba 
 6כ טס מזכירין 6ין ידוע, סכיולוגי 6כיו ס6ין מקומן סכן 5מ מי' 5כסע"ז

 כלל.כגט

 כותכין ממות סני ממס ללמד ים ו6ס כגט וסלמס סלים מס כותכין 6: סעי' קכט סי' 5כסע"ז כתו"עב.
 רמ סטמות כרתי נמרק קינו ט5ם מכ"ם כטס מס סתו"ג וכתכ וכו'. כיותר כו ויודעיס כו רגילים ממסטס
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 לס"ת כו טעולס טס לעיקר וכותכין כטניסס, נקרץ דל6 מ6חר דמתקרי כותכין כטניסס, למ"תמעולה
ר6"ון.
 זיסקינד מרדכי ר' תמו' כטס יכ םעי' קכט סי' 6כסע"ז מקיר ביתועי'

~"sb 
 6יט כדבר כד סי' סמכורג

 כעלה טס כה ונכתב לפנינו כתוכתס הר6תס וס6טס כיניסס גט להיות ונתר5ו כקרן מטוטטיס כ5וולטס
 ל6 ט6ס והטיכ ככתופה. כנזכר וסמו הכעל 6כי מס הגט לכתוב כדעתנו ומיה יסומע, כיר וקלףכנימין
 6ין עליו, חתומין והעריס פלוני מס כתוכ מס כתוכה סטר טמר6ס bSh סר6טון כטס הגט כמקוסמוחזק
 סכעל, טס על ול6 מותמים סס כתוכס עיקר על הכתוכה על טמתמו טסעדיס כיון כגט זס טסכותכיס
 רם6יס ד6ינס ~hnSD סטר גוי דקיי"ל לע"ג ולוי. כסן על ו% מעידיס סס סכטטר מנס עלכדקיי"ל
 6חר, 6יט לחיים מינים חורכך לסיפק דמ5י טטרות כטלר מיינו והמלוס, הלוס טס מכירין j"bhלחתום
 5ריכיס סטטרות סכל מ"ג פכ"ד ו5ה מ5ה כרמכ"ס מסולר טהרי סקסה וכ"מ ככתוכה. נ"ך ל6 זהוטעס
 מקויימת סכתוכס היתם % ד5ס ג מעי' קכ סי' כ"מ ועי' סטטרות. מכל כתוסס ומ"ט מכירים,טיסיו
 לחוט יט עדיין מקויימת סיoh 6 61ף , מסני דל5 סמה על וסוף סמו על מעידס טס6טה ממה עדיףקינו
 סוס. כמקוס יום ל' ע5מס טיחזיקו ע"י h~b תקנס למס וקיןוכו',

 עמקועי'
~5ha 

f"uo3h 'סכתוכ הסס סמך על יסוד מוס להעמיד 6ין סמו6ל סרכ טומעת קכ סי 
 הכתוכס. עפ"י סרס מכררין ס6לס העמק ולדעתככתוכה,
 6ין הגט, כמקוס הוחזקו זס טכטס כיררו 06 הת.ז., כריסוס ממופיע סרס כגט טרטמו דירן כנידוןלפי"ז
 טלין ככ"מ הכריע מקויימת היתה 06 וגס מקויימת, 6ינס זו כתוכה טהרי ככתוכה, טכתוכ הטסלכתוכ

 מתוך ויתכן כרצוי, הטמות לברר מכלי הגט כחכו 06 6כל סטמות. כתיבת לענין עליהממתמכיס
 למ"ת. נקר5יס ו6יך כל כפי נקר6יס 6יך כרצוי סטמות טוב לכרר יט העבודה, ועומם הדין כיתמסירות
 ס5"5 כטס כPWD 6 קכט מי' ספת"ם טהכי6 וכמו 6כיסס, טס ה"ה 6ל6 וסמתגרטת המגרס טס דוקקולצו
 אפי' ס6כ טס נטינוי להקל לסמוך ם6ין ור ג סי' גט מערכת סטד"ח טהכי6 וכמו פומקיס, ועודורע"6
 כער כל כפי טנקר6 כמי 1 6ות ח סי' גט מערכת כטד"ת הוכל ק5ט מו"ס 5"5 ועי' ועיטן. דחקכמקוס
 כגט. יכתבו כילד כער דוכ כטס לס"תועולס

 ומקורו כלכד. טמותיהן 6ל6 כותכין 5ין אסופי 16 טתוקי 16 גר ט: מעי' קכט מי' t"sosb כ"ו"ע פסקנ.
 פסק וכן כן, כתכ ל6 ד סי' טו כלל כתטוכס טסר6"ם יז ס"ק כסגר"6 וכתב יז. סי' ח"כ סרטכ"6כטו"ת
 מס כותב אינו גר טגט 6מת, ססלכות טטחי 51"ל shh"~. כן פלוני כותב גר טכגט כ םעי' לקמןכסו"ע
 כמפק נפ"מ ויתכן גוייס. סמון 6כ טהo"ubh 61 כן עליו כותכ 6כל אחריו, מתייחם טחינו כיון6כיו,
 בכיו זמו 06 ספק טקייס כיון בכיו טס 5ת %תום 5ין ט6מנ0 לחומרך, טהתגייר נכרי ספקיטרלל

 מלידס סו6 יסר6ל טמo"ubh 6, בן עליו למוסיף אריך 6ין מאידך 6כל הו6, גר ממ6 כי ולמריו,טמתייתם
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 ככלה סנרים"6 מרן סכתכ רזייתי וכן גר. סל גוטפנק6 לו יתן זס oWDbh כן עליו יכתבו ו6ס גר,ול6
 כשד. טמס hSh ככתוכס מזכיר םל6 למומרץ, גיורטעכרס
 ס"ס לרדכ"ז דוד דברי כסס 6 6ות קער סי' לז סעי' ד סי' כ6ו5ס"פ סוכ6 מ6יתיופיס סעוליס לעניןומנס
 כיון חז"ל כתקון גט קינו וגיטן קידוסין קידומיסס וממ6 יוחסין לענין להום יט )מפסיס( סח6כיטיםל%6
 פגלו דן מטכס ושי 6לו 6כל וכו' דמורידין כקר6יס 6ינס דמ"מ 6ל6 ט"ק, כטיב כלל יודעיםם6ינס
 ומקוס יקב% וכהילמדוס קכלס כעלי מכמיס כיכיסס סיו hSa 6ל6 מכי כנית וכייחום לדוק "סיסלפני

 סי' חי"כ לליעזר 5ין וטי' י6. סי' יעקב לסלי וכטוית קנח סי' *ויד כמגסות מסריק"ם פסק וכןלפדותן.
 ח"ג טולס מכילי כמס כמנס קר6יס. מסוס למס סממם הזן ממס סרט כמס מ"6 ספיר 6כן כפס מסכילסו

 5ין עוד ועי' פלםיס. ערך יטרלל %6ר כסס וכן נכריס. כסס ממעורכיס מחמם סכיך יסר6ל נדחיכמקמר
 קפ6. סי' ח"ד 6כי וכיח תמסו, סי' וסגסגות ותמוכות מח, סי' מי"זלליעזר
 ומכ"כ כסר, ככי"ד %יירס כים כפסק סר5וג סגרייך כסס סכיך י6 סי' tWDOSh ת"ח קומר יביעוכמו"ת
 קלפי כממך יטר6ל מכלל ניתוקס בג% ממ6 מפק פקייס פמכיון סורתס מרס"ר ו6י6 פינפט"ן,סגר"מ
 כמילס למומר6 גירות לס5ריכס סנסור ממס למנות 6ין טייס כסס התערכופנים

 וטכי~
 נרכס כ63

 עיי"ם. מלוות,וקבלת
 o"ubb, כן ע*סס לכמוכ ים גיור ם5ריכיס ספומקיס לדעת וכגט, ככתוכס ממס כתיבת לעניןוע"כ
 כשד. ממס 6ת מזכירים מספק, גיור ם5ריכיס ססונריסומעת

מסקנות

 זל"ז. נרפאים להורים נולד כן אם אלא בגס אב שם לכתוב איןא.

 נקראים ואם ואביהם, והמתגרדות המגרש נקראים כיצד היטב לברר י9 הגט כתיבת לפנ*ב.
 בדמיתקרי. השמות כל לכתוב יו אחר בשם לס"ת ועולים אחד בשם כלבפי
 אאע"ה. בן שהוא עליו לכתוב יש שנתגייר מיג.




