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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתלדית

 גירושין על בי"ד מעשה של תוקפושאלת
 בגירושין השתתפו שלא שלושה ע"ישחתום

 166-סא מס' הדין בית שעע תוראה ביתתיק

 השאלהנוודא

 אינם מהם ששנים - שלושה ע"י חתומים איזורי מבי"ד ומעב"ד גירושין תעודת מציגה איהגב'
 שהאשה נאמר במעב"ד בגירושין. השתתפו לא שכלל - מזוהים בלתי פקידים אלאדיינים

 שהאשה בי"ד במעשה נאמר לא כן כמו השלושה. הם מי בו נאמר ולא שלושה, בפניהתגרשה
 יום. צ"ב לאחר לעלמאמותרת

 לדיוןהשאלות

 השתתפו שלא אחרים עליו חתמו אם דינו ומה גירושין, על בי"ד מעשה של תוקפו מהוא.
 .בגירושין

 דיינים. שאינם מי עליו כשחתמו הדין ומה קיום, צריך בי"ד מעשה האםב.

 גירושין. של בי"ד במעשה כתוב להיות צריך מהג.

תשובה

 דירתם כמקוס ט63 65טתו גט נתן 6מד 06 ז: מ"ק ככ"מ סונט ו, ס"ק קמו סי' f"u~sh סט"ז כתםא.
 מגט קורעין טעכטיו לפי 5כך וריכס וסיף דירתס, כמקוס ולילך סנתגרטס ע"ז כתכ ליקמ רו5סוס6טס
 לקיום וליד כוס, יחידי לסעיד נטמן סרב ולין tf~u עריס סני עכ"פ טיסיו 5ריך סרב, כיד נם6רוסוף
 טטרות קיום יכל מדרככן, 6ל6 לקיים 6"5 סתם מו, סי' כמו"מ כמש לחוד סרכ כחתימת דסגימעדות
 דקריך כ6ן מלמ"כ דמי, עדותן טנחקרס כמי סנטר ע5 סחתומיס עדיס ומד6וריית6 מדרבנן 656לינן

 לטנין י6 סטי' כחו"מ כד6ית6 כתכס מתוך ול6 ע"ז כבי"ד םיעידו ומיינו טניס קריך 6"6 ממזקתל6פוקס
 דמיינו 5ג' כ6ן קריך 636 כתכס, eD"~ עדיס טני מסני % כתכ ליקת טר5ונס כ6ן וב"כ עדות,ט6ר



תקיט הדין בית שע"י הוראהבית

 דיינים חתימות ג' ומ3י6 וקרעו הגט קבל המליח 06 לענין רטכ"ן תסו' 3טס זה כמימן ס3י6 ונ"יכי"ר.
 מס וכפמ"ם ע"כ. כזה. הו6 כן ות"נ כהכי, דסגי קיוס דייני על קיוס מס וקין עדים כ' חתימותטקיימו
 כתפס, מפי דמוי טו ס"ק 3כ"ם מ3 סי' לעיל ומ3ו6ר פטוט הו6 מניס מועיל ba~1 דהטעס כתב זס"ק
 מניס, מועיל ספיר עליו סטר דין ד6ז והמתנרמת המגרס מדעת טנכתכ ר6יה כהכתב מפורם 06ולפי"ז
 כלרוכס.עיי"ם
 %טה טנותניס רק המסדר הרב 56ל הגט מגונזין עכסיו טנוהגין מה לפי נ6: סי' קו"ח חת"מ כטו"תוכתב
 המוחזקת 6סה להתיר 63 כת3 סטותו יכיון הב"ס ומניקו הט"ו כתכ כדמו"י, טנתגר"ה פיטוריןכתם
h"b365פי' כסר טוס דיינים טעמה טל בי"ד מעטה דוק6 6ל6 כתכס, מפי צה"ל עריס חתימת יועיל ל 
 יעידו 6יך והעדים הסופר ודורסים חוקרים הבי"ד 6ין 06 61"כ 6, מ כ"כ תוס' כמ"מ כתכסמפי

 וכיו"כ ולילך. העריס חקירת ממעת הפחות לכל כמריס דייניס ג' להיות קריך ע"כ כדמויי,סנתגרסה
 מעטה לה ליחן טיוכלו כדי כלילה הגט לסדר מל6 כטעם ד 6ות ר6סון גט כמדר מקורר גט כם'כתכ
 anho נסקרה 06 דלפי"ז ח ס"ק קכד סי' כפת"ט וכתכ 6חר. כי"ד כפני להעיד הצייד י5טרכו ו%כי"ר
 ע"כ. מלוטה. היהיו כ"כ קפידה 6ין כי"ד, מעטס לה ליתן הכרם וקין הגירוטיןכמקוס
 טיהיו הכרח 6ין הגירופין כמקוס ה6סה נם6רה ם6ס ס5ידי ספת"ט על תמה קג סו"ם r~solbוכחזו"6
 וממ"כ למגורמת. לעולס בעיר תוחזק ל6 6"כ ככי"ד סל6 תתגרם ד6י כי"ד, קריך דלעולס דנר6הטלוטה,
 ם6ינס כ6ימורין, נקמן b"D כדין 6דס כל נקמן זה סככל 5"ע הגט, טכמדר לטטפת כי"ד דווריךהחת"מ
 כותכין כפניסס, סנתגרטס כי"ד לפני ע"מ טה3י6ה והקטה וז"ל: וכתו המזוען יסיים להכחילה.חסודיס
 עכ"ל. הגט. לפסול חוסטין וקין כדין, הכעל עטה דודניי מסירה עדי ע"פ כדמויי סנתגרטה מעכ"דלה

 מס כבי"ד, מגט ממירת על סמעכ"ד 6ת טכתבו הם%טה כפני מסירה עדי מעידו 6ס דירן, כניווןלפי"ז
 6ל6 מעכ"ד זס 6ין ע"מ, כפניהם העידו ל6 06 36ל כחזו"6, טכתכ וכפי כדין, סיה המעמיד 6תטכתכו
 טהור נקמר ל6 טלפנינו כי"ד המעטה מכנוטח ומכיון הנ"ל. f"UO עפ"י כפת"מ וכממ"כ ככתב,עדות
 להכטירו. קטה ע"מ, סל עיותעפ"י

 גובה 06 מנפק בו מכתוב טטר טפלת כתוב: טפר( סי' וח"ז הרסכ"6 כחטו' ט: סעי' סו סי' חו"מ ככ"יב.
 עדיו סני חתימת טיכירו עד כו גוכה לתיגו מפורס כגמ' תסוסה. הדיינין. מתימת מכירין טלין לע"פכו
 הגמ' על 6ל6 לסמוך לנו 6ין וקנו וכו', קיוס מריך סטין מטמע מכירוסלמי 6ל6 וכו', הלייניס מטני15

 לזייף חלוף 6דס ט6ין קבוע וכי"ד לרסיס מומחה הו6 כי"ד טעותו כשן מכירוטלמי קותה וי"מסקו.
 הרסכ"6. עכ"ל עליו. סומכין 6נו 6ין ועכ"ז לרכיס, ניכרת חתימתן המתם ממן קכועיס דייניסחתימת
 5ריך כי"ד דמעתה סוכרים ותלמידיו והרמכ"ן מר"ח כתכ וכ3( טז מ" וח"ג קעג סי' )ח"6 הרמשןוגס
 הכ"י. למון ע"כ ז"ל. סו6 הסכים וכןקיוס

, -
,,,%4, 



 ירושלים - דיןפסקיתקכ

 מתוס אפי' כי"י ממעטם סי6טוגיס %עת מיכעי6 ל6 דייגים, מג'ינס מי ע"י מסוס כי"ר כממעטסלפי"ז

~WD6ף 6ל6 וייניס, ם6ינס מי ע"י כטחתוס כים זיוף, תטר כו ים קיום רכלי קיום, 5ריך קכועיס דייניס 
 טלין קכועיס דיינים עליו כמחתמו דוקא זס קיום, כלי בי"ד מעפס למכמיר סרמכ"6 מסכיך סי"מלדטת
 %"ס. קיום אריך דייניס, האינס מי עליו כבמתמו 6כל חתימתם, לזייף חלוף6וס
bShמקויים סנט ססליח סכיך ד6ס י"6 קמכ מו"ס 6כסע"ז כטו"ע כרמ"א פסק מגט קיוס טלענין 

 וכו'. עליו ולסמוך לסקל יט ועיטן דחק כמקוס מ"מ סקיוס, דייני חמימומ מכירין ם6ין אע"פכמותמיו
 כוס. ג"כ סקי* דכפרוזכול סירוטלמי כטס עד ד"ס 6 ק6 כתומות תוס' עפ"י נט ס"ק כסנר"6וכמכ
 עומר נאמן דלין רס"ל למאן ד6ף כפרוזבול דסקילו דמ5ינו דכיון סכ סי' מ"כ כבעריס כנודעוכיקר
 דנ6מן לצליח חז"ל רסקי* דמ5ינו כגט אפטר ס"ה 6"כ קיוס, ד6י"5 סקילו מ"מ ו6כד לי סיספרוזבול
 יג. סי' גדול 6ור וכ"כ קיוס. ד6י"5 כמעכ"ד סקי* ס"נכפ"נ,
 חתומי בי"ד 6נו 6: סו"ם סו כ% סר6"ם כסו"ת מוכל למתגרטת סכייך מכותכיס כי"ר ממעמס נוטחנ.

 כתוך סמתומיס עריס לפגינו וסכלנו וכו' לפנינו סכ6ס סממת פלוגי כת פסיגית ענין על סוזקקנומטס
 וכתקון כראוי ננסס הסכל לנו ונתכרר וכדקכו מחקרנו וכיון וכו' כפנינו וסעיפו ופקני פקני טסמססגט
 כי"ד מעטס כת על ומעמדנו בי"ד קרע ניטר וקרענו וכוי חדטיס טלוטכ לכטיעכרו לינם6 סתרנוסחז"ל
 מעמס על פס"ד סו6 כי"ד טמעטס 292 עמ' ט כרך פד"ר ועי' עכ"ל. וכו' 6דס לכל מותרת סי6 וסריזס

 סגירומין. על כי"ד למעטם כי"ר תורת "5ריך מק"מ קנך ס" לפת"מ ואיינו כדין, מנעמס עומססגירומין
 על פס"ד כו וקין ט*טס, כפני מנתגרטס סוכריס סיפור 06 כי 6ין כי"ד הכמעמס דילן כנידוןלפי"ז
 כפניו, טסעידו סעדיס 6ת חקר סגט םםידר ססכי"ד כו נכתב ל6 וגס כדין, טנעפס סגירוטיןמעסם
 נר6ס סדכר ססתגרטס, ס6טס כידי כר6יס נכסינו 06 גס יוס, 5"כ להחר bnSDS לינט6 מותרתוסס6טס
 וחסר. מקוטע כי"ד מערס ססו6ככליל

מסקנות

 נכתב אם רק הלכתי תוקף לו להיות יכול בגט, השתתפו שלא מי ע"י שנכתב בגיד" "מעשהא.

 צריך דיינים שאינם מי עליו חתומים שאם אלא הנט, על ע"מ 17ל עדות שקבלו nwl~wע"י
קיום.
 להנשא האשה והיתר כדין, נעשה הגירושין שמעשה פס"ד הוא בי"ד מעשה של נוסחו עיקרב.
 והמתגרשת המגרש שמות את הדיינים כותבים בי"ד במעשה הבחנה. ימי שיעברו לאחר פיועל

 הגט. ועדי הגירושין מקום בגט, שנכתבוכפי




