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תיקבית הודאהשע"יביתהדין מס' -41תשיש

נושא השאלה
א' שהיה נשוי והתגרש ,מציג תעודתגירושין ומעשה בי"ד מבי"ד איזורי בירושלים .במעשה
בי"ד הועתק מהגט שם אבי המגרש "דב" בכתיב חסר .המגרש אומר שכן רגיל לכתוב שם
אביו חסרוי"ו ,אךאיןידועכיצדנוהגאביו לחתוםעצמו .השאלההיאדין הגטבדיעבד.

המסקנהלהלכה
הגט כשר להנשאבו ,אםכילפי כמה פוסקיםיש להקפיד לכותבו מלא,ולפי פסק הגר"ש קלוגר
מסדר גט שכתבו חסרפסול מלסדרגיטין.

תשובה

כתבסט"ז6כסע"זסל'גיטין טמותקנביס 6ותדל"ת:כלסיסלנו לפרםסל 6לטעותעדיףטפי ,ו6ס
יבכלסכמותל6כמכינן 6מסטנמ 65כקרא
יכתוכחטראפסרלטעותול6לקרוץכחולס,וכןנר6סל
מסר,וכלס6פמרלפרוטימפרמינן,כיוןדל6סוססוסמינוימס.וכ"ככאותמ"מכעניןמטסמטולםדים
לכותכומל6כוי"ודל6לטעיכיסלקרותולבוןמסלם,ול6ממגחינןכמסטנמ65כפסוקמסזס,ורסיסמן
יליכידסו6אריךלפיות תפר ,וכתרגוםסו6מל6ככלמקוס,וראוילעסותעל5ד
נוסחמגטוזןדייסו
סיוחרטובכמסד6פסר,וימט"כרמ"אכסססיללכ6ןכסעי'כח.וכתבכסדרסכמותלמסר"סר'יוזפס
,ככרכתכתיגביכער.וכעזרמקורס6כסע"זממות6נטיס6ותד:דוב6סמל6
6ותדל"ת6,ותג':דיכ
16מסר5,ל"עכעתמסוסרוככפסוקיס,ול6מייךבכךמפראכ5יר(6כע"זטכן,גסטוכמל6למרתיק
מסתרגוסמלזבדב.וכתכ כמקדם מעטסמות6נטיס6ות:6דוכ,מל6ו',עי'כעזרמקודם.וכ"מלעיל
a~3sכאותסכ'.
כמנס 06נוסגלתתוסעלמוככתיב תמר 16מח,נרססעפ"ידכאיספומקיספכותכיןכפימנוסגלחתוס
עלמו ,מסר  ,bSn16וכממ"כסט"ז כקותמ' מפולס כמסמלכום ט6ףסיםלכותכו חמרוי"וסכן סו6
כפמוקיס06 ,ידועכקכלסממכפתתולכותכו,bbnכותכיןמל.6וכ"כמכ"םמסכמסספרסמותמ6ס
חותם שמומל1"616כותכיןכוהו.וכ"ככמפרססמותלמסר"סר'יוזפססים~תוכמסלסחסרוי"
ו 06
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bSכם6ומרטרגיללמתוםכוי"ו.וכעזרמקודםמסכתב:והיוםהננימסדרגטוכחרתיכעדם6כיוהיה
ממור'מטלסוהעדחותםמס6כיו  ,hSnוקו"שנכוןטכגטיחתום,hSnומכ"םיתתימסדגטקילטפי
ממסהמגרם,וקיןלנו עמקכלל6יך תתםעקמו  ~Shסעדכיון מסעוחותםכןומוחזקפסכן(ועיי"ם
מכמהעוחותסתמידממררקטלפיוחותסמל6יודםגססט"זלחתוםכגטחסר,וכספק6יךחתםע5מו
6כיו6יןחסםכללולתו"ע6יןלמנותמחתימתהעזתמיד)6.מנסכברכתממיסטס6ות65סכיךכמס
יר"םכמסמסרייכרונ6וז"ל:וקנייסתבלקכלתימזקןכגימליןכןפ'פנסולמדכלימי
וכימיכםוממו
מטהכסן,ובמרליפתיממפתותהיוכמדינתריינום6 ,מת תתמהמפולסמל6וקחתמםלסחסר.ובני

םלכתוכמןסמתסתסרעכ"ל.
קומרמבחרמכקר6חסרb"bי
לפי"זכנד"דמהמגרםנוסג%תוםמסבכיוחסרוי"ו,ככרכתכהעזרמקודםלעניןמטולסנכיוןמהוך
מומזקכססחסר6ף 06בכיוכותםעלמו ,bSnכותכיןכנטחמר,וכספק6יךחתסבכיו6יןממסכלל
ובי
ןלפנותמחתימתותמיד.ומ"מגס 06פריך %תוםbSnוכתגחסר,ככרכתכהלכוםכטמות6ותד
ס6סכתכדבורה תמרו' ,מגטכסר,כיוןס6יןטינויכמכט.6והוכ6כט"זטס.וכתבכסנסות מעמה
נסיםמסד6ע"גדל6מ5ינוכדכורססנכי6סכל6ו' ,מ"מכפרכיוןטליןפינויכמעטף.ועודעי'לסלן
כפס"דSDכתיבתמס6כינעס.

אברהםדובלוין.

ב.

כעניןממ"כככתיבתהטס"דב" 06נכתםמל166ממר.הנסלפניכמהמניסנדפםספרזכריהוסףחלק
3t"u~shלסג6וןר'יוסףזכריה טטערן6s~stכ"דם6וועל)ע"ימכוןירומליס ,ומסכסי' גה 6ות ט
סקריךכזהוכתכוז"ל:וסנהככתיבתמס"דוב"מנהגילכותבוחסרכמוכרובממקומותמנמ65כמקרץ:
ימעי'י6יז"ופרסודכ",יסוטעיגית"6פגמסכיבמכו,'5ממליי
זג"פגםדכתכול",ופסכחטו"דכ
פוקק",פיכהגי"דכ6ורכ",דניאלזה"דמיך%כ",ם"6י
זלז"מידספריומידסדכ".,ורקמס %ו%
ש"כי
זנכתב"דוס"מל.6כמורגלמסככ"מלכ6רמתיכותכמלוקןמכ6סוי"ולדרסה,וכןרצוי %תוכ
עפ"ידקדוק ~p"oSכיסרנוימזהל6נמ65רקכל6וי"ו,כמ"כככד"ות65נהסתיסדחיס",וימעי'נטי6
"ונססהכדכיס".ועיקרמנסגסמסדריסםל6ידעולחקורכזה 06סו6נכתכ חסרכנכי6יסוכתוכיס,
וכמטרזןידיעתםלהסתפקמהכזה.
וכהממךכתכסוכריסומף:וצולימהמנהטרכנןקטיס6ילכתוכמל6היינורקכטידועמחתימתוכוי"ו,
וכמ"מכמ"גככ"גסי'כ6ותכחל6ס6יןחתימתוידועםי
םלכתוככל6יו"דכמופכתוככתורה.וכת"ס
 t"u~shח"כסי' כדכיון סממו מחורר ל66זלינן כתר טעות החתימה ,וכסיג ככ"מלצין מספר
םלסכנםכספקחסרון מלספקכמינוי.ועי'עז"נכמס 5דקס ד6סחותס
נפוסקיס.וכסו"ם קכחדיותרי
כ6ל"ףדטועהככתיתתוכרח"םסי'יוד,כחותםיקוטעוכו'וכמ"ג.
ו6ףמכזה6יןנפ"מכיוןם6יןלפסולכסכין חמרותויתירותהיכףl~beמענין מלתנה ,וכפרטכיון
טנכתככם"םומדרטיס hS,hSnגרעמטסהמניכהדכסרכמיוםהפוסקים 3טסתזקי'וכמ"ג,וגסכולס
רגיליםלחתוסכןזולת6יזסגדוליסטמדקדקיסלפרקים.ועי' טושקריתתנהסי'מדמהכיףמסגר"ר
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כעריסעכ"דמנוכרכנוטלספנ"יטמותסכתטוכתו"יטסכרדכ",וכנרמסמדקדקלחתוסכל6וי"ו5"61,
ל6ריכותדכריסכוס .וכתטוכסס6רכתי כקונטרסגדוללחזקזסob ,כימעניןפילו
טלמכין ו6כמ"ל
כפרטזס.עכ"לסוכריסוסף.
וכנרמסמדכריס6לסנתפרסמועודכתייסחיותוסתריךלדעתולכתום"דכ"תמר ,דכספרמו"תעמודי
6ט(לסג6וןר'6כרססממותלת"ל6,כ"דרתמ"ןו6ייסיטוק)מ"6סי'ט(עמ'נומדפימספר)דןכרכרי
סזכריסוסףונחלקעליו,וז"ל:טס"דוב" 06כתבוממרוק"והגסטכתנ"ךנמ65רוכסחמריס,מ"מכגט
טלסממירליחןגט 6מר 06ל6נימת.ו6סנימת"5ע.
י

וכממטךסדכריסכתכ:מסדר6חדכעלזכריסוסףמנסיגלסדרסםדוב"דכ"חסרוי"ווטעסמכלדוב
הכמקרץממסי"רוממסממונהחמריסוטטסמלליס,וקריךלילךכתררוכם.וקמרתילומל6טוכעטס
סר5סלתרםלמעןסתפ6רכמדומיו,ולמסיכנסמכלמעולםויכטתכחכמתו,וחידוטרזייתוקינוכלוס.כי
כמקרץסו 6רקעלדובסיערכתוב ו%עלטס6דס,ורק 06סו 6כמקרץמטמותס6דס,כמובנימין
מרקי"זמלליסוסם6רחסריםסו66ותדעיקר מנמתטסכנימיןחמרסו6וסמל6יסכ6ולדרטסכקלו
ממקומות ,וכן כסיפוך כרוכמללויס מחמר לדרט 6כמו כעפרון מחסרוןסוי"ו יורם על פחיתותו
כדפרט"יכחייסרספסוקטז.ותמידמורססמלץעלמיתרון,ומחסרוןעלחסרוןוכמומייסדמפייט
מל6רדפתיותסרסטנתגלולי.וכקמררובחסרומיעוטhSnסו6סור6סמסיתרוןסו6רקככלספעמיס
טנכתכמל.6וקמרתידרךסל5סטכ6סבסיסמגרםחיתסדוכלסד1כותיפתסו 6מססמדרחסר6 ,כל
ס6דסכקטרכלםכותכיןוחותמין ,bSnהנסכתרוכמלקממורסעליתרוןהמעלס,וקכעוכךלמס6דס
חמיורקכך,ול6כמ65כללמימיקבעלומסדוכלכתובולחתוםחמר,וכיסקוסהו6חיתססזסטימ65
בותכונותיוומארונותיוטיחויכולקבועלוטסכחסרוןכרובטמותמחיות,ופטוטסו.6גסדכממריתכן
הכלמוןטרמייורסטלshtoכמוליןנכסניףדיכיופרטיימקוםוכחוםוטפילולז5כיס.
ו6ףכמקוסד6יכ6דחותמיןכו"6וורוכךטל6כויסוסולכין 6חרסחתימסטלכל6חד כמוססו6
קת
וו
יטסו 6טע
חילכתוככגט
מותם,וכוסכו"עכתכיוחתמיכונפו,וכךקימווקבלווכתרוכדובמל,6וודוי
ןכג"פסי'קכטמ"קקכסוז"ל:ו6סמהפטמפסמל6וכחכוממר,
חמר,וסיכךדכתכלסמלךחסריעויי
יר6סדסגטפסולותפילוסו6טעתסדמק,דסריכתכסר"םכןסרמכ"ן 06כתכטסעירוועירסככלכול
כגוןטכמקוסתוניסכתכתנםפסולוכו'.ועודסיסנר6סלקדדלסקלד6פילועלחסרון61"61יןלמקפיד
כדיעכד,ומסססקפידרטכ"ןכעירתוניםמכתבותנםמסוסדיםעיר לחרתטטמסתנםוכ"כמסרח"ט
ידליכם 6ל6עיר 6חת
דף קגע"כיעויי"ם6 .מנס6ניחקרתיום6לתילאנמי 6ר5ות כמערב וקמרול
דטמסתונים,וכיוןסכן מסמפסלוכו'כעכורחסרוןסו"6ודכתכסמלםחסר.ועי' מסרמד"ססוףחלק
f"uo5bתמו' רמדדכתכלסקלעלמ"ממעיר6יטקופיי6כל6יו"ד 6חרס6ל"ף (מטעסמל6נטמעעיר
אחרתמממס6ימקופייס6ל6זו,וכיןמל6וכיןמסרנודעלכלעלמסנאמר,וחטםרחוקעד מ5דלומר
דלמ66יכ66יטקופיי 6אמרתלכסוףמעולסואין6נויודעים,ועוד טכס 6חר"גדולכעיני",כידרך
0מוכיחעלסעיר"6ר6נוכותכיןאותו),
%תוננסר16נסרותוכותכיסויתכףעלנסרפלוניוקותו"
וגסעי' 3תט '1מסרנינכיתמלויסכ' לסקלכטסהעירלופ6נטי כל6יו"ד 6חר סלמ"זע"כ.ומכויר
מבוכםכזה  06כדיעכדכמל6טכתכו

כמי

חמר.
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6כןככי6ורסגר"6סי' קכטעלס6דכתכססו"עמסהיללכו'וכתב סרמ"6וכןים %תוכככלכיו"כ
לע"פסדינו %מוכחמר6יןמזיקobכחכומל,6וע"זכתכ סגר"6וז"ל:ט6יןמעככיןחסרותויתירות
ןם6ע"פ1~baדינוכךועי'תוס'מנמותלבכד"סכתכםע"כ.ולפענ"דדל6
כמ"כותעכייןתלתליודי
דמילס6דסרסכ"ןדם6ניכעירתוניסותגסמגסטררםסכמערכליכ6עירתנםמ"מסריקמרוחייטינן
לכ'טוירי,ומגסםל6ידוע,ו6ףמ6ןדסוכרדל6חיימינןלכ'מוירי,מ"מסיכ6דיחויסקורךמכתובתנם
יקמרדע"כדקינומעירטכמערכ,ויםכמזרח6וכ5פון 16כדרוסעירצחרתרומסוכמינוי טנקר6ת
ךזס,ומפיררומסלליתסוייןכו',
תנם,ד'66כלמהנכתבחסר6.כלכממותקנביסכסיגלוכד'ל6םיי
וכלחחמס טעותל6מזיקחסר.ויעוי'כמו"תגבוניכתרציסי'גכתטו'ממסג6וןר'יוסעכעלמגיני
חלמהסכתכלעניןהמנהוגלכתוכע"ססחולהמכונהוכתכדמיתקרי,סגסמטייךגסC"Dחולדמיתקרי,
מ"מסרובהטינוימסנסוגיצמרמהוטמתמתofaסססחוללכדניתן %מקורסובת"כ ממסתחוליניתן
ןכטינויסרס.וכמו
%טס6חרסקורם,ולכןנכתםדמתקרי"61,ככמידעטזההמגרם6עוכןקומרוידי
כןי"לOtsסכלדוכערכותכיןותותמיןכו"6ווכמירמסמסוקממר
יטעכ"פסו6פינויהססמחולי
מתוחסכך,ואססר6טוןנסתקט,
בך
י%
מסדרךטכודקיןכספרועלסכמפתמולספרתנ"ךמסדובהחמר,ו
וכטיר6סטזהחותסכוי"וידיןכטינויססס16,מידיןמסוףזכרגסלמסז6כוע"כסו6חסר.עכ"לעמודי

.cb
וכמפרוכרי ם%סנלסג6וןר'לייכ סקסוינוכרז 6"5ת"כ r"D~3hסי' טסכיךדברי סוכריסוסף
ןלמו"תמו"ממסדו"קח"6מי'ר5סוח"גסי'יז,ולם'קכונקיעלטמותגיטיןכסםלמס
והעמודי6טו5יי
כדףט6h~sותה,וכןלספרסלחןממערכתעלממותגיטין6ותדמדנוכעניןזהעיי"ם.
וכמקרסדירןיטלסקליותרמכיוןדמייריכמססכיוסלסמנרםול6נמססמגרםעלמו,וכךנוסגסכן
לחתוםפססכיו.
ףלךסלמס(לסגר"םקלוגרזצ"ל)r~D05bסי'קפחמכתב:להרכמיכ6למוטדק'ס6וול
מו"רכטו"תסיל
ע"ד'60טכתכהמסירכסס6כיהמטרסת"דכ"המכונסכער,וכתכ"דב"hSSוי"ו,הנסזסודקיטעות
כדקי למדרגיטין6 ,ךגוף הגטכיוןדמויכמינוי מס6כיסמגוימת ,מגטכסר,
גמור,וקין
י
ד
ם
מ
ס
כמכומרכספרית6נ"םנכוונתולספרותדומימנסימסכעניניכמותגיטיהכתחילתו6טרממתקנוסוד
יממם,
עססג6וניסמלכוכוסט6ניסל6כוהסכמנולסכסירסכסס6כי ממטרמתכמינויכמ"גדצינומינו
ד%נמ65מס"דכ"כליוי"וכללעיי"ם6,כל 06סיסכזסכסססכעלעלמוודקיסוספסולהגט.
ומוסיףמסכתטוכה:אניתלסנ"ל.הנהממסדרמכתכעודכמסגיטיןדוק6כממרוןוי"וכסס"דכ"מנס
םלכתום מ ,%גסלדעתיד6פי'כדיעכו
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