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תיקיחסין מס' -467שע

3ו'שאהדיון
א'נולד בבוכרה בשנת תשמ"ה ,עשרשניםאחרי שאמו התגרשה מבעלה שנישאהלוכדמויי.
בכתובה שלה נכתב שמה n~asrrדמת' צביטה בתאמה" .במעב"ד שלהגירושין נכתב שהאשה
"צביה המכונה סויתה בת אפרי .'%בתעודת הלידה המקורית שלא' נכתב שם האב"יורי בן
בוריס ,לאוםיהודי" .בת.ז .שלא' נכתב שם האב"יורי" .בשנת תשנ"גערך הגר"מציוני זצ"ל
בביה"ד בת"א גטכדמויייבין הבעל הראשון להאשהQw ,נכתב שמהייסוייטלאנא דמת'סוייטא
בת אפרים" .לא נזכר במעב"ד שזה גט לחומרא ,וגם לא נזכר שיש לה בן שלא מהבעל
הראשון.
מלכתחילה טענה האמא בפני הבודקרי זלמן גילצינסקי שאבי בנה היה,הודי ,שכך ראתה
במסמכיםשלו ,אךאינה זוכרת את שמו ,והואהיהסייס בצמאהרוסי .לדבריה השם שנרשם
בתעודת הלידה המקורית של הבן'ייורי בן בוריס ,יהודי"  nw~aמפיה ,וזה היה בדוי .אחרי
שנחקרה שוב חזרה כהוסיפרה שאבי הבןהיהאוזבקי.
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פסקדין
יום להתיר את הבן לקהל מחמת כמה ספיקות.
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השאלותלדיון
א .כיצדכותבין בגט את השם "סבטלנה" ואת קיצור שם זה "מבטה".
ב .שינה בכתיבת השם באותיות המתחלפות,כגון שכתבו"סויתה" במקום"סויטא".
ג .נקראת בפי כל סבטלנה ,או סבטה ,ואינה נקראת בשמה היהודי צביה (שהוא כנראה שם
העריסה שלה) ,וכתבו בגט שלה"צביה המכונהסויתה" ,האם הגט פסולבדיעבד.
ד .מעב"ד של גט האםצריך חתימות של שלושהדיינים.
ה .האםישלהתייחס במעב"ד של הגט השני שיש לאשהבן שנולדלפני הגט מאיש אחר.
 .1האמין כלהשנים לאמו ולמה שכתוב בתעודות שאביו הואיוריבןבוריסהיהודי ,האס נאמנת
אמולהתירו לקהלולומר שהואבןנכרי.
ז .נתעברה בעיר שרובה גויים ,והיא היתה גרושה מספק ,האם מתירים הבן מחמת כמה
ספיקות.

תשובה
א .כתוכנכוייוסףלסגרייכסן זחל כסמתגסיס SVETLANA :סו 6טסספרדי,רוסי,וכותכין:
סכיטל6גSWETLANA .6סטת 1כמיריק,וכותכין:סוויטל6ג.6ע"כ.
םכותכין סוועט%ג,6
וכקונטרסממותגיטיןסלבי"דמוסקכסכתכחר"פטלדטמידטSVETLANA :י
וטמוסיפיןיו"דכגלל סתגועס מרכס,וכותכין סוויעטל6ג ,5VYETA .6מסקי15ר טל ,h)h5UDtlD
וכותכין'יס11יעט."6
וכסקדמסטססכיךכטסמר"מליוני6כ"דת"6טככלל6יןלכתוביו"ד לקתרכס,מטוס"כקרןיטרלל
6יןיודעין לכט6 6תס6ותיות מרכות6 ,כל6גןכבי"ד דמת 6מוסקכסגסגגו למלקניןסגיסוגים"ל
זנותיותרכות ,סלמתכקטר6מרסלמיידסרכסכ6קמן6ופתם,ומטניסכקטר 6מרסלמיידכ6סורוק
ימקמןוספתםיותררמוקיס כסכרתסלמיריקמסגירייוססורוק,ולכן נטמעתסמיריק 6מר
16לירי,כ
סלמ"דסרכסיותרכססלי6וו6מכססיעלעג166ממטסלודמיל,6ע"כרקכממותכגון16b)b'Stbtlh'S
h'5hרוזינולמוסיףיו"דכדילסמן6ותרכס,עימסכסקדמס.
י"סוייטל6נ6דמת'סוייטנו",ע6דיטסוסיףירידכדילסמן6ותרכס6,ל6
וכנידוןדידןכתכמר"מ5יוג
סכתכ יודי"ן ,כנר6ס סמן סט"לוועי' ט"גמ"ג 6ות 1ס"קגס6ססקרי6ססי6כ5יר"יוכלק
יליריוכפת"מונסרגטיודי"ן
סרגםיסונדיי"ן,וכתככ'יודי"כןדייטקמו"טפילוכדיעכדססו 6יטש
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61תילחטםלע6 o~hh'on,מרמ,עיי"ס).ועודז6ת,סו6כתכמטסכוית6מד%1 ,כסגי11י"ן"51.ע.
ב .כתכסרמ"6כסו"עסי'קכטמעיי %דטסלעזטמסופקיןבו 06גכתככטי"ת16כתית,כותכיןקותו
כטי"תכיוןטכתי"1לפטרלקרותורפוי,ועי'פס"דירוסליסכרךיעמ'תקכמ.
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וכ"כ סח"מסוייםקכט:וויל;5סיס מעכס פסוכתכיכ"יחי"ן מטעםרכלמקוסמקיןקורין
כטפייי"
ה
כותכיןכךעטניווייין,וכלמקוססלפעמיסנוטס לפטכטןפיי13םפריד6כותכין 3מדוי"ו.וכ"כס
ןסו6כמו סכרתוישממס.וכ"ככסס
3ססמסרס"לכטס61לקטוית6מדסו6כמוh"Dרפויסוסניווייי
זגוויל3סס מס"מוסד'ימו3כלליס6ותכ.3ועיידבריתייס3פתימס 16תיד"101 ,ת3יתהפריס 36סע"ז
תגינהhrrnסי'סד.
וכתםסמזו"6סי'605ומיםד6סמיגסמדרךכתיבתוממיסמינוי6ףמל6סיגםסדרתו,מזכרוןסמיהם
3ין6גסיסמסתייע גסכזכרוןכתירתו otpnsסטין סס3רסמגבי%כר16י 061 ,גכמ3בכי1וייין6ין
מסגיןקותו%ותכונויה6תד,ומיימנר6סד6סכתבויש6מדתמתכ'ווי"ןכמר,ם6יןסנטנפסל)"hb
ןעמימדינתךטוי"וסו6כב'רפס,
;סת;סססכרס.ולסלןמס6ותכ6כתם h~lrnoדססכסהלמוןכי
61ין6ג1כות3יןלעולס1"61כמקוספ"061 ,6כתבו'61י1כמקוספ"6פסע.
וכנידוןדירן ט3גט סר6טון כתכו"סויתס" כמקוס'יסויט6 ,"6פמר דחטו 3כמוסיטי כמכט,6כיון
למפטרלקרותורפוי.ועי'ס"1תדבריחיים 36סע"ז מ"3סי' קםטסכ"יר3דיע3ד"יסוטיע" otpns
"ידומע""51.ע.
ג.עי'גטפטוטסי'קכטס"ק15דמיטגקר3 6עתלידתומייס61מ"כקרוליס'w)bs~sלע"גרנטתיע
ססמייס 06יכתוכחייסדמת'כיכ6גטי6פחרדיורססקוגטרמדסגטכסרכיוןד3יכ6גטיסו6לעזטל
מסמייסוכויוליכי
ןלעזohירקוכגטכמורגסססמייס,ועייייט ס"קפז ד6סככרנתגרמס 3גטכזפ
וסolpn61עיטןנטעתסדמקד6"6לספיגגט6מר,דעתינוטסדיםלסכטיר.
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כתנם,עי'ש"תחת"מקו"חסי'נ6וחנסע"זח"56דוסי'קג'"DDתוס'"3ממח,וק5וס"מס"reס"ק
"161,1סעדותפ"גסייד ,וסמקגס ltC11pכו ,6ו63רי5מקסי' כסענף6כשגסס ,וספר סמקנסולר"ז
סופר)כלליט פרט1 ,6קסל1תיעקביכמותמייכד 16ת.6וכיקרכח,ו"r"Dolh6סי' 6bpותכ6לעי
מכייידהיגס5ריכיססעד6ס %6סכלעוסיסעלפיסםכלטידעגו5ו61תןככל16פגיסידיעסמכסן6 ,ל6
ממיימכלסטרכי"ריט %גסדיןסטרטגחקרהעדוהןכבי"דממעידיסמנעטסכךוכךכפגיבי"ד.ועי'
מזויףחס6ותמג1ח6"11מו"מלקוטיםסי'כ6ות 3דדוקob6כתרוטלוססדייגיססקכועיסכעיריט
לזםתוקףסלמעכ"ד61,י1עלסני"דס6מרתורתבי"דצעירסז6תלעניןתזקףמעטסבי"ד,ומפיכתרס
.610

צייריו

רירומעלימעכ"רתתימרקס"35ד"5,ע3.תוקסו.
לפי"ז
ה.עי' פס"דירום(יסערך1עמ' תמתכטססמ6"11מ6סל6סיסידועעניןניטו6יססר6מוגיססלס6ס
6(6מפיס31 ,גללזהס5ריגו6ותס 6,UA5יןלרפוס נסח(טת3יתסדיןעלהגירוטין 6תענין ס3ןכלל
מסוסטפין 60סנטמנתלפוסלוו6ףל6לפוגמו.
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כנידוןדירןעניןגיטו6יסהר6טוניססלסח0התגלולביתהדין 6גhn~lh3כטכיררו 6תיהדותהrht,
ה51י6ס6תמגטמכוכרכ"51,ע Dbככזהחופןזריךלהגיעלג6מגותהכדילפסול6תה3ן.
.1עייק1נזתסו13תלמרןהגרי"ט6לי"ינh~wtScמ"6סי' קמ6ד5סהבחזר 705עליו 6טזנים,מיום
מגולדועד עתהגוסךעליו 6ת טס הפועלכתור6כיו ומסתמך סו6מחמין ככללכולחמו,הרי 3גמ'
קרוסיןסוגרסיגןנכיהסוףסמיךכיhnhסלית 6מרחסתוזיגתס6ימסימןלךכביתריויללפקה,וכן
קייייל ~f"DO)hסי'קטוסעי'ז,עיי"ס.
ז .כתב הרמ"3ס6סו'יכפי"טהכ"ג :מטפמהטגתערככה ספקמללכל6למגס מ16תסמטפמסמסורס
~מןלכתחילס061 ,גס6תל6ת65מפניטסןסחיספיקות,טמ6116למגת16ת1מללסמ66יגס(6מגתו,
061נחמר~6h'oלמגתוסמ6חללhtoסמ66יגומללוכו',וה"ס 06גתערככסספקממזרוכוי.וכיקר
btr)nnoועלסרמכ"ס6סו"כפט'יו סכ"ה) דגתערכ כמספחה ספקממ,ר ,לסורליסר6לליקמ מ16תס
מטפמה 061נסחתל6ת65מפגיט"מ  ,nlp'DDפעפערלגלייוחסיןמממירוtS'Dhtכתרימפיקי,
וסכןמוכם3גמ'יומקפדכ,ודלקכס"ה6סו"כפט"ו הכשכדעתסרמ"3סדמותר 33תיסרח(כטיטס"ס
(התיר.nrrtt",ועי'מזויף6כסע"זסי'66ותכמסכי6רדבריסרמכ"סכספקממזרכהמחג".6
ד6ד"הכסר,ופסקירי"6זכתורותqlD
וכצר)tpSnכזהריטילימו6מרוניסהכלכס,עי'מקיריכתודותי
פ"קוקדוטיןפידמ"כ6ותה,ומהרי"3למ"גסי'ע,6טמממיריסלכתמילס כס"סלסנטךכקהלSsb,
דעתסרכםפוסקיםלהתירכקמלכס"ס,עי'"ו"תמהריתסי'עד,הוכלכר"מסי'ד6ותז,ומסרטד"ס
6כהע"1סי'ג,ומהר6ג"ממ"6סי'סח,וסערסמלך6סו"כW'"Dמכ"ג,ויסירכתוכותפ"6סי'מגכדעת
סרמכ"ס,ודריסהr"uo3hמו"ס,1וב"ססי'כ ס"קטזסכןעיקר,ועיןי5מק l"Doshסי'ז 16תי,6
'דסיידס"קמס,ועי'פס"דירוסליסכרך1עמ'קפט.
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וכתבככפי להרן v~rttסי''כסלי עכדיס ,מכמכ

יני

6פי~
כיומסין,עיי"ט.
ו3גידוןדידןטיקטסגטסרחסוןטלסחטהטגכתכ5"onrכיההמכונהסויתס"מיהכפר,עי'לעיל16ת
טבוכמסספיקות)"61,כטפילונתעכרהלמ"כמיסר6לסולדכטר61,ף
כntheג(ו6דרכ,6הגטהסגיי
6ת"לטהגטסר"6וןסיהפסולוהיקמיתה h"hכטנתעכרהמהסגי ,טמ6היםסבניטי,טמרימדואר
כעירמרוכסגויס,ולדעתהטור6פיל1גתעכרהכעיר 06הלךהבועל56להתנסקלכתמילסכיוןד6יכ6
רובהעירורובסיעתכפריס ,וסתמךגמי1'bcידועמיהלךלמיתגט5 6תמילה דמסתמח btoהלך
נוחריה ,נמ65סיסכ6ןסלואספיקותלסחיר.

