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 ירור העובדותב

ד  באמריקה  שליח  ראשון  והלה  מינה  שליח "הבעל  מינה  בפני  ביה.  גט  שליחותהגיע  לפנינו  

בשטר .  ד  בבאר  שבע"שני  שלא  בפניו  כדי  למסור  את  הגט  לאישה  הניצבת  בפנינו  בביה

 :ד באמריקה"י ביה"נכתב ע, הרשאה שניה המצורף לגט

פ "ואתא  לקדמנא  בנימין  בן  אבא  ובידו  גט  ששלח  פב'  במותב  תלתא  וכו"
והביא  לפנינו  הרשאה  מקוימת  ומתוקנת  כתיקון ,  פ"את  אשתו  פבלגרש  בו  

פ  ליתן "פ  שליח  בעדים  להוליך  גט  זה  לאשתו  פב"חכמים  שעשאו  הבעל  פב
אותו  לידה  בכל  מקום שימצאנה ונתן לו רשות לעשות שליח בחריקאו אפילו 

ועל פי אותה ' אפילו עד מאה שלוחים וכו' בכתב  בעיר  אחרת  שלא  בפניו  וכו
ד  בכל  מקום "ינה  על  פינו  ובפנינו  את  שלום  בן  יצחק  המוכר  לביההרשאה  מ

והגט  שנעשה  עליו  שלום  בן  יצחק '  שיהיה  נמצא  להיות  שליח  בחריקאו  וכו
מתא '  ד  שליח  להולכה  ככל  הכתוב  למעלה  נכתב  ונחתם  בק"המוכר  לביה

פ  וסמני  הגט "פ  ופב"ועדיו  חתומים  בו  פב'  בחמישי  בשבת  וכו'  דיתבא  וכו
ט  הם ,ח,ז,וסופי  שיטות  ו.  א,ו,ע,ה  הם  אותיות  ו,ד,ג,אשי  שיטות  בר:  הם  אלו

והכל  שריר '  וכו',  ליד  האות  ל'  ן  וכן  עשינו  נקב  בסוף  שיטה  ג,ן,ת,אותיות  ן
 .ועל שטר זה חתמו שלושה דיינים, "וקיים

דיקת  סימני  הגט  העלתה  כי  הסימנים  המציינים  את  האותיות  הפותחות  והמסיימות  את ב
ל  עשה  נקב  בסוף "ד  בחו"לפיו  ביה,  שהסימן  הנוסף  שצוין,  דא  עקא.  יקיםהשורות  אכן  מדו

גם  לא ,  בדיקה  מדוקדקת  העלתה  כי  אין  כל  זכר  לנקב.  אינו  מופיע  בגט',  ליד  האות  ל',  שיטה  ג
 .לכזה שנסתם מאוחר יותר

אלא ,  ל  תכננו  לעשות  נקב  כפי  שכתבו  בהרשאה"ד  בחו"הנחה  הפשוטה  היא  שדייני  ביהה
השאלה  היא  האם  יש  לאפשר  לשליח  השני  למסור .    שלט  בהם  והדבר  לא  נעשהששר  של  שכחה

או  שמא  יש  מקום  לחשוש  שאין  זה  הגט  המקורי  אותו  מסר  הבעל  לשליח ,  גט  זה  לידי  האישה
 .הראשון שיגרש בו הוא או שלוחו את האישה

 באמצעות,  ד  בבאר  שבע"שהגט  וההרשאה  לא  הגיעו  לידי  השליח  השני  הנמצא  בביה,  צייןנ
אלא  על  ידי  שליח  שהגט  וההרשאה  נמסרו  לידו  באמריקה  והוא  העבירם  לידי  שליח ,  הדואר

 .ד בבאר שבע לשליח השני"והוא זה שהעבירם לביה, המוכר לבית הדין
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 :ומדות בפנינו כמה נקודות שעלינו לבררע

 ?אם יש צורך בכתב ההרשאה מעיקר הדיןה .א

 ?י הגטשל מה קיים צורך לציין בכתב ההרשאה את סימנב .ב

 ?הו תוקפו של סימן הנקב במקום מסוים בגטמ .ג

 ?בלי סימן הנקב, אם ניתן להסתפק רק בסימני האותיותה .ד

 ?קודם שעשו כן, אם מותר לדיינים לכתוב שעשו נקב בגטה .ה

כאשר  הם  עצמם  מעידים  בשטר  ההרשאה ,  אם  הדיינים  נאמנים  לטעון  שלא  עשו  נקבה .ו
 ?שכבר ניקבו את הגט

 ירור הדיןב

 רשאה ובסימני הגט המופיעים בהצורך בהה .א

, שליח  הולכה  המביא  גט  נאמן  לומר  שהבעל  עשאו  שליח  לגרש  את  אשתו,  מעיקר  הדין

שהרי  הגט  יוצא  מתחת ,  ל  האמינוהו  לומר  על  הגט  שבפניו  נכתב  ובפניו  נחתם"שכשם  שחז

, כך  גם  אינו  צריך  להביא  עדים  או  שטר  הרשאה  שהוא  שליח  הבעל  לגרש  את  אשתו,  ידו

ש "עיין  ב(  שאין  שליח  הולכה  והבאה  צריך  עדים  )ד"ו  מהלכות  גירושין  ה"פ(  ם"רמבסק  הוכן  פ

  שאין  צריך  שטר הרשאה בשולח רבינו  פרץ  שכתב  בשם  )קמא'  ע  סי"אה(  טורועיין  ב.  )ג"סקי

, גט  ממקום  למקום  אלא  לפי  שכתוב  בו  שהבעל  נותן  לשליח  רשות  לעשות  כמה  שלוחים

 . מקום כתב שהורגלו עתה לעשות הרשאה לשולח גטומכל, לא יחלה ולא יאנס' ואפי

בפני "ש  דדוקא  משום  שהשליח  אומר  "שכתב  בדעת  הרא,  חד  תירוצא  ל)כד,  םש(  י"בעיין  בו
בפני  נכתב  ובפני "אך  במקום  שאינו  אומר  ,  נאמן  אף  לומר  שהוא  שליח,  "נכתב  ובפני  נחתם

 .עליו להביא ראיה על שליחותו, כגון בארץ ישראל, "נחתם

 :)כד, קמא' יס( רוך עולחןש הל"זו

 יןא,  מקום  למקום  מט  גשולח  ברשאה  הטר  שטרות  שתיקון  בכתוב  שמה"
 פילו  אלוחים  שמה  כעשות  לשות  רבעל  הנותן  שה  בכתוב  שפי  ללאא,  ריךצ
 עת  שהואו,  פסד  נו  ארשאה  הטר  שאבד  נם  אלכןו:  גהה.  אנס  ילא  וחלה  יאל
 ל  עאמן  נהשליחו.  )ו"  כורשק  ש"הרימ(  רשאה  הלא  בגט  הותניןנ,  דחקה
 הרשאה  הותבין  ככתחילה  לאבל...  עדים  בליח  שעשאו  שלומר  ושליחותה
 ..."דקדוקב

 .)א דבעיר אחת צריך הרשאה"ש סקל"ועיין בב, סעיף יא, ע שם"עיין בשוו(

נהגו  לכתחילה  לכתוב ,  שלמרות  שניתן  לסמוך  על  שליח  הבעל  אף  בלי  הרשאה,  וצא  אפואי
 .הרשאה על שליחותו

כי  לא  זו  בלבד  שמעיקר  הדין  יש  נאמנות  לשליח  לומר  שהבעל  עשאו  שליח  לגרש  את ,  צייןנ
ש "יין  בע(  נאמן  השליח  השני  לומר  שעשאו  שליח,  אלא  אף  אם  השליח  עשה  שליח  אחר,  אשתו

 .)ז ובמחצית השקל"סקנ
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 :)ט, מבק( א"מרל ה"זד

אבל  נוהגין  בהרשאה ,  ואין  שליח  בית  דין  צריך  הרשאה  כמו  שליח  הראשון"
 .")ש סימן נג"יבר( כמו בשליח הראשון

אם  יש  לעשותו  בעדים  או ,  י  הבעל"כי  אין  הדבר  נוגע  לגבי  עצם  מינויו  של  השליח  ע,  נעיר[
 )ח"ג  ס"יטין  פג(  ש"ארואילו  לדעת  ה,  ין  צריך  עדים  בשעת  המינוי  א)םש(  ם"מברדלדעת  ה,  לא

והביא ,  הולכה  צריך  עדיםנקט  בסתם  כדעה  שאין  שליח    ש)יא,  מאק(  ע"ושועיין  ב,  ריך  עדיםצ
אמן   נ)ב"א  ס"יטין  פג(  ש"שהרי  אף  לדעת  הרא.  שיש  אומרים  ששליח  הולכה  צריך  למנותו  בעדים
 ].שליח ההולכה לומר שהבעל עשאו שליח בעדים

אפשר ,  וההרשאה  הינה  רק  לרווחא  דמילתא,  הנה  אף  שמעיקר  הדין  ניתן  לסמוך  על  השליחו
הרי  שעיקר  קיומו ,  שאיננו  יכולים  להטיל  יהבנו  עליהםבהם  יש  מהשליחים  ,  שבדורות  אחרונים

 :)סימן יא, ב" חעזר הבןא( ופר סתםחל ה"וז, של הגט הוא באמצעות ההרשאה

 סא כל עישב לרעזניץק ד"ק מנסעיח ב"קנ תשנת במו כספרה אותא שובהדי"
ל "צ  זיסמנעץ  דשולםו  מ"ה  מגאון  הני  פבלתי  קאטערסדארףק  מ"ק  דבנותר
 נשלח  שט  גשליח  לרשאה  הדיינא  דפרא  ספניו  לביא  הרק  פבאותוו,  ק"  קהפ
 ני  הל  כלא  הו  לאמרתיו.  ד"ו  יל  שוצו  קל  עגאון  הדקדק  ו,חר  אמקום  לכאןמ
 חוש  לישן  ש"ר  הבו  רשםש  ב"ריב  הכתב  שטעם  מוא  ההרשאה  בקדוקיםד
 ,ברים  דכמה  בקדקו  דא  לגט  בם  גמא  שהרשאה  במסדרים  הקדקו  דלא  שיוןכ
 מיו'  וברי  גרב  דבנן  רבי  גייך  שא  לזהו,  ל"ק  סףומ  ס"ק'  יא  ס"מ  ררמזוו
 דיקים צחזקת בשלוחים ההיו שראשונים הדורות ביה ההז י להשיב ו.הרהרי
 דקדק  לאין  ואת  שיתר  לק  רוא  הההרשאה  ו,חתם  נבפני  וכתב  נפני  במהימןו
 קיום  העיקר  ו,שרים  כלוחים  שזקת  חיןה  א"עו  בלו  אזמנינו  בבל  א,ך  כלכ
. ל"צ  זבריו  דלוא.  גט  הל  עיום  קנו  לין  איא  הלהסו  פאם  ו,הרשאה  הואה
ה "עו בשרט א"קצ תשנת באמר נהמ, ח"קנ תשנת בך כם א,תבונן אמזקניםו
 ."יותר וותר ידקדק ליש שחורנית אעלותמ' לפי אדת הרדי

וכתב  שהספק  בכשרותם  של ,  הזכיר  שוב  מעשה  זה  ש)סימן  נא,  םש(  ס"תח'  עיין  עוד  בתשוו
 :ח בתערהשליחים נבע בשל גילו

 וראה  הסא  כל  עושבל  י"צ  זשולםמ'  הו  מגאון  ההיות  בדענא  יובדא  עוהנה"
 אוד  מדקדק  ורשאה  הפניו  לבאה  וניו  פקבלתי  וה  פרך  דסעתיק  נ"קפ
 תה  עיות  הי  להשיב  וללוה'  דקדוקי  הל  עתמהתי  ואוד  מלושים  חדקדוקיםב
 יןאכ  "  ע)לילה  חןכ'  י  העתו  דפיל(  ער  תהעבירו  שחשדים  נקן  זמגולחי  הובר
 ."הרשאה בדקדק לצריך ומור גיום קצריך וכתב נפני באומרו באמן נשליחה

נראה  שחזר ,  י  שליח  ירא  שמים  המוכר  היטב  לבית  הדין"שהובא  הגט  ע,  הנה  בעובדא  דידןו
 .אלא לרווחא דמילתא, והצורך בהרשאה אינו מעיקר הדין, הדין

יש  לחוש ,  טעות  בהרשאהש  הפוסקים  שאם  נמצאה  "ד  אין  מקום  לחשוש  למ"בנדו,  מו  כןכ
א "ג ח"הדומ( ואל ומשיבש, )ז"סקנ, מאק( ש"תפעיין [מדלא הרגישו בטעות , ד  הם הדיוטות"שהבי

שהרי  מדובר ,    ])ע  לה"ז  אה"ח(  שיב  יצחקית  "בשו  ו)אות  יב,  ל,  ע  קמא"הא(  שועות  יעקבי,  )ס  צב"סו
 .ה לקמן"איוכפי שיבואר , אלא בשכחה, וכן אין מדובר בטעות, בבית דין מפורסם

 "נקב בצד אות פלונית"ותוקפו של סימן , צורך בסימני הגטה .ב

,   אין מוזכרים כלל סימני הגט)סעיף  ל,  ע  שם"וכן  עיין  בשו,  שם(  טורבנוסח  ההרשאה  המופיע  ב

והוסיף .  וכן  מקום  וזמן  כתיבת  הגט  ושמות  עדיו,  השליח  והאישה,  אלא  רק  שם  הבעל
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סדר  גיטין  סימו (ם  העיר  עם  הנהרות  שלה  כמו  בגט    שכותבין  גם  כן  בהרשאה  ש)שם(  א"רמה

  .ש"עיי',  וכו)י"מהרא(וכן כותבין כל כינויי האיש והאשה כמו בגט , )עה

תב  בסוף   כ)אות  רפג,  מוד  קיב  בהוצאה  הישנהע(  ט  פשוטגמנם  בסוף  סדר  הגט  המופיע  בספר  א
 :נוסח ההרשאה

'  פאות ולישית שטה שסוףב'  פאותו'  אטה שסוףב'  פותא' נז הגט הוסימני"
 ."מישית חיטה שסוףב

 :הזכיר ש)ב קימןס(ח "בת ה"ושכן עיין בו

 שורה  ההתחלות  בגט  הימני  סהרשאהב'  כותבי  שוגרמא  תארץ  בן  כשנוהגין"
 ."'וכ

ועל  כך  חותמים ,  ראה  כי  הסיבה  שבעטיה  הנהיגו  לכתוב  בשטר  ההרשאה  את  סימני  הגטנ
וזייף  גט ,  לפיו  השליח  איבד  את  הגט,  )ימן  שיחס(  ש"יברנעוצה  בחשש  שהעלה  ה,  שלושה  דיינים

 :ל"וז, אחר

 ותו  אינה  מהבעל  ששליח  היד  בליחות  שטר  שיש  שי  פל  עף  אה  זנדון  באבל"
 ל  עיום  קה  זין  א,כל  מקום  מ,פלוני  ולוני  פעדיו  ושר  כט  גידו  במסר  וליחש
 פשר  אהריש,  שליחות  השטר  בנזכרים  הותם  אם  הדיו  עם  אאף  ולפנינו  שגטה
 ."וא הזוייף מזה ושרף נו אאבד נט גאותוש

נקטו  כי  כאשר  יש   ש)ו"סקמ,  ימן  קס(  זון  אישחב  ו)ימן  מדס(  אוני  בתראיגת  "עיין  בשוו
ויוכלו [שמא  זייף  השליח  את  הגט  ,  ש"אין  מקום  לחששו  של  הריב,  בהרשאה  סימן  מובהק

בפני "א  גם  במקום  בו  השליח  לא  אמר  מסיבה  כלשהי,  להשתמש  בהרשאה  כדי  לקיים  את  הגט
 "].נכתב ובפני נחתם

דלכאורה  אין  כל  תועלת  בסימני  הגט  כדי  להוכיח  שהגט  אינו ,  לא  שנתקשיתי  בדבריהםא
ויוכל  בקלות  לזייף  גט  על  פי  הסימנים  המפורשים ,  שהרי  ההרשאה  נמצאת  בידי  השליח,  מזויף

ועיין .  הקשה  כן  ש)שסו'  עמ,  דר  נשיםס(  ברי  יעקבדמצאתי  ב,  אחר  כתבי  זאת.  בהרשאה  שבידו
דלכאורה  אין  זה ,  ע  בדבריו"וצ,  כתב  שמדובר  בסימן  מובהק  שאי  אפשר  לזייפו  ש)םש(  א"זוחב

דניתן ,  וכן  עשיית  נקב,  שיטין'  שהם  האותיות  הראשונות  והאחרונות  בד,  נוגע  לסימנים  הנהוגים
 .בנקל לזייפם

אותם  שני מלבד  ,  ד  עוד  שני  סימנים  אחרים"כתב  שיקחו  הבי  ש)נג'  מע("  ב  נקיק"עיין  בו
ואז  ממילא  לא  שייך ,  ד  דמקום  הנתינה"והם  יודיעו  אותם  בחשאי  לבי,  סימנים  הידועים  לשליח

וכתב  דכך  נוהגים ,  שהרי  השליח  אינו  יודע  את  שני  הסימנים  האחרים,  ש"חששו  של  הריב
אין  די ,  שכאשר  השליח  יודע  מהם  סימני  הגט,  המורם  מדבריו.  כ"ע.  בקהילות  קדושות  ברוסיה

 .מני הגט בהרשאה כדי למנוע זיוףבציון סי

מכל  מקום  עצם  הדבר  שנקבעו ,  אולי  ניתן  לבאר  דהגם  שהשליח  יודע  מהם  סימני  הגטו
, יש  בכך  כדי  להקשות  על  השליח  לזייף  גט  אחר  במקום  הגט  שאבד,  סימנים  מסוימים  לגט

 ובפרט  אם  אינו  סופר  מומחה  שיכול  לכוון  כתיבת  הגט  באופן  שבו  הגט  המזויף  יהיה  זהה
. ואותן  אותיות  הפותחות  ומסיימות  את  השיטין  תהיינה  זהות  בשני  הגיטין,  לחלוטין  לגט  הישן

 .ע"וצ. ה לקמן"וכפי שיבואר אי, ש הינו חשש רחוק"ובפרט שחששו של הריב



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

 קב בצד אות פלוניתנ .ג

ולציין  זאת  בשטר ,  נהגו  בתי  הדין  להוסיף  בגט  שליחות  סימן  של  נקב  בצד  אות  פלונית

שלא  כמו  הסימן  של  האותיות ,  ש  המנהג  הינו  בכך  שזהו  סימן  מובהקשור.  ההרשאה

שהרי  לא  מן  הנמנע  שכמה  וכמה  גיטין  זהים  באופן ,  הפותחות  ומסיימות  את  השיטין  שבגט

 .פתיחת וסיום השיטין

 :)ב"ע, חי( ציעא מבאבהינו בברייתא ב, מקור בגמרא לסימן זהה

 ."אשה לחזירי – ודה מהבעל שזמןב, שוק בשה אט גמצא"

ולכן  אין  מקום ,  העמיד  רב  אשי  את  הדברים  שנתן  סימן  שיש  בגט  נקב  בצד  אות  פלוניתו
ש  בגמרא "ועיי.  לחשוש  שהגט  הנמצא  הינו  גט  אחר  ואינו  אותו  הגט  שנכתב  בציוויו  של  הבעל

 .ינו סימן המועילא – עלמא בקב נבלא, שדייקה כי מדובר בנקב בצד אות פלונית

 :)םש( י"שרפו

 ימן  סל  עסמוך  לש  ירבנן  דימנין  סשטת  פפילוא...  ובהק  מימןס  יה  להוהד"
 ."אורייתא דיש אשת אמשרי לזה כובהקמ

 לוני פיבה תצדב בלא, לוני פות אצדב דוקא ד)ו"סק, ע קלב"אה ש"בד ב"וה( על העיטורבכתב ו
ברי דת  "שוועיין  עוד  ב,  ד  סימן  סעזר  הבן  א,ניינא  תהדורא  מיהודה  בודענ  יין  תשובתע(  ובהק  מיחשב  מאל

 .)ה עוד"ד, א סימן יב"ח הלל

נקב  בצד  אות  פלונית  הינו  סימן  מובהק ,  דאף  שבגט  הנמצא  בשוק,  כל  מקום  יש  להקשותמ
שסימניה  נועדו ,  אולם  כאשר  מדובר  בהרשאה,  יותר  מאשר  סימני  האותיות  הפותחות  ומסיימות

ב  בצד  אות  פלונית הרי  שהשליח  המחזיק  בידו  את  שטר  ההרשאה  ויודע  שישנו  נק,  למנוע  זיוף
ואף  שביארנו  לעיל  שכתיבת  גט  חדש  שיהיה  תואם ,  יכול  לעשות  כן  בגט  אחר  בקלות,  בגט

אין  הדבר  נכון ,  מקשה  על  הזיוף,  לחלוטין  לגט  הקודם  באותיות  הפותחות  ומסיימות  כל  שורה
 .ע"וצ, ולכאורה הוא סימן גרוע בהרשאה, שפשוט לעשותו, בנוגע לנקב

חקר  אם  נקב  בעלמא  הוי  סימן   ש)סימן  קיט,  ל"ד  טברסקי  זצ"גרמל(  מק  שאלהעת  "עיין  בשוו
 .דנקבים בקלף שכיחי הרבה, או שמא נקב בעלמא לא הוי סימן כלל, בינוני

אם  כן  על  כרחין  הא  דנקב  בצד  אות  פלוני ,  כתב  לבאר  כי  אם  נאמר  דנקב  לא  הוי  סימן  כללו
אבל  אם  נאמר  דנקב  לחוד .  מובהקהוא  משום  דצמצום  מקום  לחוד  הוי  סימן  ,  הוי  סימן  מובהק

וצירופם  של  שני ,  אם  כן  יש  לומר  דצמצום  מקום  הוי  גם  כן  רק  סימן  בינוני,  כ  הוי  סימן  בינוני"ג
 .סימנים בינוניים יוצר סימן מובהק

שיטין '  בו  נרשמו  בהרשאה  סימני  ראשי  וסופי  ד,  נפקא  מינה  לדבר  הינה  בנדון  דידיה[
אך , כמין סגול מהופך, נקבים' ד שבשיטה השנייה ישנם ג"אלא  שנכתב  כי  מעל  האות  למ,  מהגט

, ד"מצד  הלמ'  הב,  ד"על  ראש  צואר  הלמ'  א,  נקבים'  מעיון  בגט  נמצאו  לאחר  בחינה  מדוקדקת  ג
 .ד"תחת הלמ' והג

אם  כן  כאן  שלא  נמצאו  הנקבים ,  אם  נאמר  שצמצום  המקום  הוא  הסימן  המובהק,  עתהמ
' דאף  שיש  כאן  סימן  ד,  גט  שעליו  נכתבה  ההרשאההרי  זו  הוכחה  שאין  זה  ה,  ד"בראש  הלמ

דסימן  ארכו  ורחבו  נגד  סימן ,  רסז'  מ  סי"כמבואר  בחו,  אין  זה  מועיל  כנגד  סימן  מובהק,  שיטין
וסימן  נקב  אף  הוא  סימן ,  אולם  אם  נאמר  דצמצום  מקום  הוא  רק  סימן  בינוני.  אינם  כלום,  משקל
כיון שיש את ,    אף  שלא  כיוונו  בסימן  בינוני  אחדאם  כן,  הוי  סימן  מובהק,  ובצירוף  שניהם,  בינוני
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אמרינן  שאין  ההוכחה  מסימן  בינוני ,  שיטין'  הסימן  הבינוני  של  מנין  הנקבים  וגם  את  סימן  הד
 ].ש"עיי. והוי טעות דמוכח, אחד נגד צירוף הסימנים כולם

 ש  הפוסקים  בהיתר"יעויין  באריכות  במ,  בנוגע  לצירוף  מספר  סימנים  שאינם  מובהקיםו
דאפילו מאה סימנים שאינם מובהקים אינם  ד"רוהתכתב בשם  ש)כד, ע  יז"הא(  א"מרעיין  ,  עגונות

ח  החדשות  סימן "שובות  הבת(  בי  אברהםרבנו    ו)ימן  סגס(  שאת  בנימיןמועיין  בדברי  ה.  כ"ע.  כלום

מפני  שצירופם  יוצר  רק  סימן ,  שנחלקו  בשאלה  האם  רק  סימנים  גרועים  אינם  מצטרפים,  )סה
 .או שמא אף סימנים בינוניים אינם מצטרפים, ולכן לא יועיל בעדות אשה, יבינונ

ת "ובשו.  )ת  סו"ע  מהדו"הא(  ודע  ביהודהנב  ו)ל"קס(  ז"טב  ו)ג"סקמ,  םש(  לקת  מחוקקחע  ב"עו
שה  שימוש  ביסוד  זה  של  צירוף  סימנים  לצורך  זיהוי  אתרוגים   ע)ח  סימן  קפג"א  או"ח(  תם  סופרח

 .ל"ואכמ, שאינם מורכבים

 ימן שאינו מכווןס .ד

וניתן  להאמין ,  והנה  אף  שהראינו  לדעת  כי  מעיקר  הדין  אין  הכרח  בהרשאה  ובסימניה

מכל  מקום  יש  לומר  שכאשר  יש  בידינו  הרשאה ,  לשליח  הגט  אף  בהיעדרה  של  ההרשאה

והוי  כשטר ,  גרע  טפי  ממצב  בו  לא  היתה  בפנינו  כל  הרשאה,  והסימנים  שבה  אינם  מכוונים

 .המזויף מתוכו

 :ל"וז, )סימן א, ירושין גיש הלכותר( פרים אחנהמצאתי כדברים הללו במו

 הבעל  שומר  לאיה  רום  שריך  צגט  הליח  שאין  דנהי  דומר  לראה  נשהיה"
מ "מ,  חתם  נבפני  וכתב  נפני  באומר  של  כאמינוהו  החכמים  שליח  ששהוע
 ראה  יכחישו  מא  קרשאה  השטר  ורשאה  הטר  שכח  מבא  וצמו  עהחזיק  דיכאה
ברי   דשטר  בידון  נבחזקה  ושטר  בידון  לבא  האמרו  שאותם  לדמי  ואמן  נאינוד

 מצא  נאם  דלומרכ,  פלגי  מא  קבלברר  דאסיקנאו,  חזקהב'  ומג  א"שבר,  רבי
מ "  משטרצ  ל"  אזקה  חו  ליש  שכל  דב  גל  עאףו,  זקתו  חטל  בזוייף  משטרה
 נדון  במיה  נ"ה  ו,זקתו  חטלה  באיה  רין  אמהשטר  ושטר  בידון  לבא  שיוןכ
 יון  כטר  שום  שלא  בליח  שהוא  שומר  לאמן  נשליח  ההיה  דב  גל  עף  אידןד
 ..."אמנותו נטלה בכחישו משטר ההרי ושטר הכח מצמו עהחזיק לבאש

וכתב  שאין  הדבר  נוגע ,  חלק  על  דבריו  ש)ד"  הירושין  גו  מהלכות"פ(  מח  שוראמנם  עיין  בא
ר דבריו ורואים וכאשר אינו מבר, שזה  שייך  רק  בבעל  דבר  שיש  לו  נאמנות,  לשאלה  אם  יש  לברר

ונאמנותו  היא  אף  בלי ,  שאינו  בעל  דבר,  מה  שאין  כן  בשליח,  בטלה  נאמנותו,  שהוא  משקר
 :ל"וז, ההרשאה

בפני  פלוני [רעתיך    פהאומרש,  בר  דבעל  בכל  התמן  דאיה  רמז  רין  אולדעתי"
 חזינא  דכיוןו,  נאמנין  דרקו,  ברים  דעלי  בם  הרשתני  גהאומרת  ו]ופלוני

, עדותו  באמן  נרשאה  הלא  בהוא  שאןכ  כ"שאמ,  אמנותו  נטלה  במשקריד
 .ש"עיי. "איה ראן כאיןו, בר דעל באינוו

 חשש שהגט שבפנינו הינו אחרה .ה

ג "ח(אחיעזר  ה.  כבר  עלה  בדורות  שלפנינו,  מקרה  הדומה  להפליא  לנדון  שאנו  עוסקים  בו

ד "ונכתב  בהרשאת  בי,  י  הדואר  מאמריקה"  בתשובותיו  נשאל  אודות  גט  שנשלח  ע)סימן  כד

 .והרב המסדר כתב ששכח לַנקב, ולא נמצא הנקב, נקב בצד אות פלונית, סימן מובהק
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וחשש  זה  יש  לדון  בו ,  כתב  שלכאורה  היה  מקום  לחשוש  שאין  זה  הגט  המוזכר  בהרשאהו
 :בשני אופנים

והשיג  גט  מאדם  אחר  ששמו  ושם  אשתו  זהים  לשמות ,  שהגט  הכשר  אבד  מיד  השליח  .א
 .) יוסף בן שמעוןניש( המופיעים בגט שאבד

כ "כמשו,  ח"יש'  יש  ס"ריבכ  ה"מש  כ,חר  אט  גזייף  ושליח  היד  מבד  אכשר  השהגט.  ב
 .)א"ב ס"מק' יע ס"הא(א "רמה

יתן   נהלכה  כי  להעלו  ו,ל"צ  ז)א"ליטש(  יש  אזוןח  הגאון  הם  עזה  בתב  האחיעזר  שנמלךכ
 :ל"וז, להקל

 יטי  גכל  שכןו...  תורה  הן  מיום  קריך  צדוארי  ה"  ענשלח  הגט  דב  גל  עאף"
 ן  בוסף  יכמהד,  תימה  חידי  עקרי  מלא  ו,זוג  הירת  דקום  מהן  באין  ד,ידןד
 השיג  וכשר  הגט  היבד  אהשליח  שמיחש  לאיכאו,  עולם  הכל  ביכא  אמעוןש
 הרשאה  הדות  עספיק  מה  זכל  ל,כל  מקוםמ,  חר  איוסף  בן  שמעון  מטג

 ה  זאמרינן  ושר  כט  גה  ללח  שלאמזא  בדרה  האשה  הו  זל  שבעלה  שנתבררש
 ."הגיע שה זה לנשלחש

מאחר  שיש  בכתב  ההרשאה  עדות  המבררת  שבעלה  של  אישה  זו  הניצבת  בפני ,  לומרכ
הרי  שדי  בזה  כדי  להסיר  את  החשש  הראשון  שהגט  שהגיע  הינו ,  שלח  עבורה  גט  כשר,  ד"ביה

 .של אדם אחר ששמו זהה

ינו  אלא כתב  האחיעזר  דא,  שמא  השליח  זייף  את  הגט,  ש"שהעלה  הריב,  גבי  החשש  השניל
שאז  יש ,  זאת  בתנאי  שהשליח  אינו  אדם  רשע  [)ד"סקמ,  מאק(  ש"בוכפי  שכתב  ה,  חומרא  בעלמא
 אשונות  רורותש'  ג  בסופיהן  ושיטות  האשי  רמכוין  שמה  דש  לומר  י,בנוסף  לכך].  לחשוש  לזיוף

 ,כל  מקום  מ,ן  כזדמנו  יהרבה  שבפרטו,  ובהק  מימן  סה  זאין  שי  פל  עףא,  הרשאה  בכתוב  שמוכ
 .רועים גימנים סירוף צם גהניש מ"ריב הל שו זומרא חגביל

 אם הדיינים רשאים לחתום על ההרשאה קודם עשיית הנקבה .ו

ענין  מהותי  הטעון  בירור  הוא  העובדה  ששטר  הרשאה  מהווה  עדות  גמורה  של  הדיינים 

לכאורה  עולה  מעדותם .  לפיה  עשו  נקב  בגט,  )עדות  זאת  כשרה  מפי  כתבם(החתומים  עליו  

 .אינו הגט הכשר של הבעל, שאין בו נקב, פנינושהגט הבא ל

אם  רשאים  הדיינים  לחתום  על  ההרשאה ה,  ראשית:  בר  זה  מציב  בפנינו  שאלה  כפולהד
כאשר  עדיין  לא "  עשינו  נקב"דלכאורה  כיצד  יכולים  לכתוב  בהרשאתם  ,  קודם  שעשו  את  הנקב

 ם  הנבואה  הברי  דרוב  ש)ח,  ב  לראשיתב("  ריה  אורג"ב  ל"הרמש  ה"עיין  במ,  דוגמא  לדבר?  עשוהו
וכל  זה  שייך .  כ"ע.  '  האת  מטובה  לגזירה  הגזרה  נכך  שלומרכ,  עשה  נבר  כאילו  כבר  עלשוןב

, אך  בגזירת  בשר  ודם,  נחשב  הדבר  כאילו  כבר  נעשה,  בגזירה  האלוקית  שכיון  שנגזרה  גזירה
 .כיצד יתכן לכתוב לשון עבר על דבר שטרם נעשה

ועל כן הגט , ם לחזור בהם ולומר ששכחו לעשות נקבאם הדיינים נאמניה: אלה שניה היאש
 ?בניגוד לעדותם בהרשאה, המדובר אינו מנוקב

 :)ב"ע, אכ( תובותכמצינו בגמרא ב, גבי הנדון הראשוןל

אמר  רב  פפי  משמיה  דרבא  האי  אשרתא  דדייני  דניכתב  מקמי  דניחוו  סהדי "
 ."דמתחזי כשקרא, סולהפ – אחתימת ידייהו
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ומכינים  את  שטר  הקיום  עוד  קודם ,  ים  לקיים  חתימת  עדים  על  שטרדיינים  הבא,  לומרכ
משום  דמיחזי ,  אף  שהעדים  מוכנים  ומזומנים  להעיד  מיד,  שטר  זה  פסול,  לקבלת  העדות

 .כשיקרא

גבי  אישה  המחויבת  בשבועה  כדי   ל)א"ע,  פה,  םש(  ל  פי  הדברים  האלה  מסיק  רב  פפיע
ף  שייתנו  לה א(  שבעה  ונפטרה  קודם  שתשבעשלא  ניתן  להכין  עבורה  שטר  שנ,  להיפטר  מתשלום

 .משום דמיחזי כשקרא, )שטר זה רק לאחר שתישבע

שהרי  מצינו  שסובר  רבי  מאיר ,  סיקה  דאין  לחשוש  למיחזי  כשקרא  ה)םש(  מנם  הגמראא
אף  שהגט  נכתב  עוד  קודם  לכך  שהבעל  רצה ,  כשר  –וחתמו  ונתנו  לה  ,  שהמוצא  גט  באשפה

 .לגרש

שאין .  א:  ניתן  לבאר  את  דברי  הגמרא  בשני  אופנים  ד)ב"ע,  כתובות  כא,  ה  האמר"ד(  'וסתעיין  בו
יש  לחשוש ,  ד"שהיא  מעשה  בי,  שדווקא  באשרתא  דדייני.  ב.  חוששין  כלל  למיחזי  כשקרא

 .מה שאין כן בשאר שטרות, למיחזי כשקרא

 .שלא יראה כשקר, ד יש לדקדק יותר מבשטר רגיל"בואר כי יש הסוברים דבשטר של ביהמ

דדווקא  אז  אסור ,  מיחזי  כשקרא  שייך  רק  כאשר  חותמים  על  השטר  ש)םש(  'כתבו  התוסוד  ע
אין  בו ,  והסברא  היא  שכל  עוד  השטר  לא  נחתם.  כ  בכתיבה  לחוד"משא,  שהאמת  תהיה  נעדרת

ויעויין  עוד  בדברי  הראשונים  בסוגיה  שהאריכו  והזכירו .  ועל  כן  אין  שייך  בו  פסול,  כל  חלות
 .חילוקים נוספים

 :)ד כ,ו ממ"וח( רוך עולחןשפסק הו

 יקר  עכתיבה  האיןש,  שטר  היתקיים  שודם  קשטר  בקיום  הכתוב  לומותר"
 ."ולקים חיש ו,חתימה הלאא

אין  חוששים  למיחזי  כשקרא ,  ביאר  כי  לדעה  שנקט  המחבר  בסתם  ש)ו"קנס(  ע"מסעיין  בו
לדינא  דאין והכריע  ,  יאר  באופן  אחר  ב)ט"קנס(  ך"שאולם  ה.  אלא  רק  בחתימתו,  בכתיבת  השטר

אף  שהוא ,  וביאר  כן  בדעת  המחבר,  חוששין  למיחזי  כשקרא  אפילו  כשחותמים  קודם  המעשה
 .קצת דוחק בלשונו

אסור היה לדיינים לחתום על , ע"שלדעת הסמ, מצאנו  למדים הלכה למעשה אף לנדון דידןנ
 .ך מותר"ואילו לדעת הש, ההרשאה קודם לעשיית הנקב

ודן ,  הרחיב  את  היריעה  ש)לב,  ופרק  מז,  כו  –כה  ,  רק  מופ("  שפט  הכתובהמ"ועיין  בספר  [
שהרי  נוסח  הכתובה  הוא ,  דמיחזי  כשקרא,  בחתימת  העדים  על  הכתובה  קודם  למעשה  הקידושין

" וקנינא"עוד  דן  שם  לגבי  כתיבת  המילה  .  שהעדים  כבר  שמעו  את  הבעל  מקדש  את  האישה
ד "כתובה  כמעשה  בי"  ד)א"ע,  יטין  יחג(  כל  זאת  לאור  דברי  הגמרא,  קודם  למעשה  הקנין,  בכתובה

 ].ל"ואכמ, וכבר דנו בדבר רבים מפוסקי זמננו. ש"עיי, "דמיא

ומסתבר ,  ד  שביקש  מאחד  הנוכחים  שיעשה  את  הנקב  בגט"טען  אב  ביה,  הנה  בנדון  דידןו
ל  שחזקה  שליח "שמאחר  שקיי,  ע"והיה  מקום  לומר  גם  לדעת  הסמ.  שהלה  שכח  לעשות  כן

יכלו  הדיינים  לסמוך  על ,  )שחזקה  עליו  שיעשה  את  המוטל  עליו,  ט  בשליח  בית  דיןבפרו(  עושה  שליחותו
שהרי  גם  כאשר  באים ,  אך  לכאורה  זה  אינו.  ולחתום  על  ההרשאה  עוד  קודם  לעשיית  הנקב,  כך

, הרי  ברור  שהעדים  כבר  יעידו  בפניהם,  הדיינים  לחתום  על  האשרתא  קודם  להעדאת  העדים
אפשר  שהחזקה  אינה  הופכת ,  ד"וממילא  הוא  הדין  בנדו,  קראובכל  זאת  יש  לחשוש  למיחזי  כש

 .שפיר חיישינן למיחזי כשקרא, אף שברי לנו שיעשה, וכל עוד הדבר לא נעשה, את הדבר לעשוי
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הינן  חלק  מטופס "  וכן  עשינו  נקב"ד  הוא  העובדה  שהמילים  "ציין  סניף  לקולא  בנדונ
ואם כן הדיינים , "ליד ל, בסוף שיטה ג"ד  רק הוסיף את המילים "וביה,  ההרשאה  הקבוע  ומודפס

אלא  רק ,  דמסתמא  לא  היו  כותבים  כן  בלי  שהדבר  היה  נעשה,  לא  כתבו  בעצמם  שהנקב  נעשה
 .הוסיפו בשטר את המקום בו הנקב ייעשה לאלתר

 בניגוד למה שכתבו בהרשאה, אם הדיינים נאמנים לומר שלא עשו נקב בגטה .ז

. לפיה  עשו  נקב  בגט,  ות  גמורה  של  הדייניםשטר  ההרשאה  מהווה  עד,  כפי  שכבר  כתבנו

עתה  עלינו  לדון  האם .  אינו  הגט  הכשר  של  הבעל,  מדבריהם  עולה  שהגט  הבא  לפנינו

 .הדיינים נאמנים לחזור בהם ולומר ששכחו לעשות נקב

 ודם  קדותם  עחתמו  וטעו  שולם  כברי  דבואו  ידן  בדבר  וכתב  דאף  אם  ש)םש(  חיעזראעיין  בו
 גט  הראו  שודם  קחתום  לשאים  רשהלא  אינם,  אמנים  לומר  שקר  העדנו  נם  אדון  לש  יגט  הניקבש
 )ב"א  ע"כ(  כתובות  במרו  אלאו,  ה  זסימן  בוא  הבעל  הל  שה  זגט  שדות  עזה  בעידים  מהרי  ש,קובנ
 אמנים  נאינם  וקר  שדות  עוא  החתום  לבל  אדייהו  יחתימות  אהעידו  שודם  קשרתא  אכתוב  ללאא
 כיון  "ומר  לייך  שעדים  בדוקא  ד)ל"קט  ס"ל'  יס(  ך"ש  הדבריאור    לזה  בדון  לאך  כתב  כי  יש.  כ"חא
והוסיף לחדש כי חתימת הדיינים על ההרשאה . אמניםד נ"י בבלא, "מגיד ווזר חינו אוב  שהגידש

כיון  שהגיד  שוב  אינו  חוזר "ולכן  אין  שייך  לומר  בזה  כלל  ,  אינה  נעשית  כדרך  עדות  רגילה
 :ל"וז, "ומגיד

 עשות לחד אנאמןו, גט הילוף חחשש מצאת לימןס העיקר דיון כזה  בונראה"
 דרך  בה  זל  עותמים  חדיינים  האיןו,  נתינה  המקום  ללהודיע  וובהק  מימןס
 ה  זאין  שלא  א,קודם  מחתום  לרשאים  ון  כחרי  איתברר  שדי  כלא  אדותע
 שוי  מלאו,  תוקן  מאינו  שבר  דדם  יתחת  מוציאים  מאינם  שבריםח  ח"  תמדתמ
 חתמו  שומר  לאמנים  נבכהאי  גוונאו,  דםקו  מחתמו  שה  מזה  בשיער'  פשינ
ועוד , מגיד ווזר חינו אוב שהגיד שיון כזה במרינן  אלאו,  נקב  העשו  שודםק

 יעידוצ  ש"  אלזה  וגט  הילוף  חחשש  מצאת  לסימן  העיקר  דכיון  דיש  לומר
, כונה  בחליף  יא  לודאי  ב,הימן  מידם  בשר  כהגט  שמן  זל  כהריד  ש"י  בכחב
 לא  דדעו  ינתינה  המקום  בסימן  הימצאוד  כיון  דלל  כדות  עאן  כין  אגםו
 נקב  לשכחו  שומרים  אאםו,  דות  עדרך  בה  זל  עותמים  חדיינים  האין  ווחלףה
 עיקרמ,  אבד  שחוש  לאין  שאחרי  ולל  כדות  עאן  כאין  שמגיד  ווזר  חה  זיןא
 ."אחרונים הדבריו בהחזיק לש ידיןה

, למיחזי  כשקראאין  לחשוש  ,  באר  האחיעזר  שאף  שהדיינים  חתמו  קודם  לעשיית  הנקבמ
מה  שאין  כן ,  שעניינה  של  עדות  הוא  בירור  עכשווי,  חתם  בתורת  עדות  נמפני  שהשטר  אינו

 בריםח  ח"  תמדת  מה  זאין,  מכל  מקום  שאלא[שנועדה  לכך  שהדבר  יתברר  אחרי  כן  ,  הרשאה
מאחר  שחתימת  הדיינים  אינה  נעשית  בדרך ].  תוקן  מאינו  שבר  דדם  יתחת  מוציאים  מאינםש

 .דזה שייך רק בעדות, "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד"גרסתם המתוקנת משום אין ב, עדות

 :כן הסיקל

 הקל לצדד לש יודאי בנקב האו רלא וחתמו  שודיעו  ישלשה  הל  כם  אן  כועל"
 חריא,  דבר  בתיישב  נחתומיםי  ה"  עם  שברר  לפשר  אי  אאםו,  יגון  עמקוםב
 ..."דול גיגון עקום מזהוש
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 ד טועין" חיישינן לביאף שלא, יישינן לשכחהח .ח

על , למרות שחסר בו אחד הסימנים המוזכרים בהרשאה, כאשר  אנו  באים להכשיר את הגט

ד  ששליח "או  כבנדו,  ששכחו  לעשות  נקב,  כרחנו  אנו  תולים  את  הדבר  בשכחת  הדיינים

לכאורה  הנחה  זאת  סותרת .  ד  שכח  לנקב  והדיינים  שכחו  לבדוק  שאכן  עשה  שליחותו"ביה

ו  מעדות "ם  פ"וכן  ראה  רמב,  ב"בבא  בתרא  קלח  ע(  אין  חוששין  לבית  דין  טועין  את  הכלל  לפיו

 .)ד"ה

 :שפסק, )א, א ממ"וח( רוך עולחןשביאור הענין נקדים את דברי הב

 בית  לבא  ודים  עליו  עעמידמ,  המחק  לולך  הוא  ההרי  וובו  חטר  שבלה  שמי"
, חר  אטר  שותביםכ,  ה  זטר  שקיימים  מכיצד...  יום  קו  לושים  עהםו,  יןד
 מחק  נטר  שלוני  פן  בלוני  פוציאה,  פלוני  ופלוני  ולוני  פין  דית  בנוא:  אומריםו
 כתוב לצריך שאומר שי מישו ...דיו עפלוני ופלוניו, לוני פיום בזמנוו, פנינול
 לך  ימא  שחיישינןד,  וא  הסולפ,  ן  כא  לואם,  ראשון  השטר  הקרעו  שקיוםב
 ."יגבה ויחזור ויגבהו, חר איום קו ליעשו וחרד א"בל

 :)א"קי ס,םש( ע"מסכתב הו

כל מ,  ועיןד  ט"ב  ליישינן  חלא  דב  גל  עף  אקרעו  ששטר  בכתוב  לצריך  דוהא"
, תה  עה  שאין  כןמ,  ידו  בישכחו  וקרעו  ליחשבוש,  יישינן  חשכחה  למקום

 ."קרע נהיה יכבר שד עקרעוהו שכתבו יא לודאיד

 .ד ששכחו"לבייש לחשוש , מצאנו למדים כי אף שאין לחשוש לבית דין טועיןנ

וכתב , ד"ע הללו בנוגע לנדו"ביא את דברי הסמ ה)א" עסד  קתרא  בבאב("  מד  חשוקיח"בספר  ו
 ית  בם  עשא  ומתן  מאחריש,  חזקאל  יחזון  העל  ברן  מתוספתא  הרר  ש"ו  מצל  אירע  אורא  נדמעשה

 ךא,  לונית  פות  אצד  בקב  נעשו  שכתבוו,  גט  הת  אדין  הלח  ביתש,  ט  גליחת  של  עחרת  אעיר  ביןד
 ומר  לרן  מתלהו.  וספות  נראויותמ,  גט  הזהו  שו  לרור  ביה  הבלא,  גט  בנקב  הת  אצא  מא  לואה
שלאחר "  חשוקי  חמד"ציין  שם  הו.  שכוח  ללולד  ע"ביע  ש"סמ  הכדבריו,  גט  הת  אנקב  לשכחוש

 גיע  הליו  אגם  שאחיעזר  הו  לסיפרו,  נידון  הגט  הל  עאחיעזר  הם  עחזקאל  יחזון  השנים  התייעץ
 .)כנזכר בדברינו לעילו( כשירו הוא האףו, ט גזהכ

ולאחר מכן בא הבעל , שדן במקרה בו נמסר גט שליחות לידי האישה" חשוקי חמד"ועיין  ב[
ולדבריו ,  ד  שקודם  נתינת  הגט  תשיב  האישה  לידיו  סכום  כסף  שגנבה  ממנו"וטען  שדרש  מביה

דבר  שעלול וכתב  דבכגון  זה  אין  לחשוש  שבית  הדין  יישכח  לעשות  .  לא  קיבל  בחזרה  את  כספו
אין  בכך ,  אף  אם  יישכחו  לעשות  הנקבש,  ושאני  נדונו  של  החזון  יחזקאל,  להביא  לפסילת  הגט
 ל  שסימן  הלי  בם  גהכשירו  לפשרא,  גט  הזהו  שין  דבית  לרור  באם  ששהרי,  כדי  לפסול  את  הגט

 ].סוימים ממקריםב, נקבה

ן  לגבי  עצם דאף  שחיישינן  לשכחה  של  בית  הדי,  ע"שהרי  עולה  מדברי  הסמ,  ע"מנם  צא
, כאשר  לא  עשו כן בפועל,  ד  יכתבו  שקרעו  את  הגט"מכל  מקום  לא  חיישינן  שביה,  קריעת  השטר

לכאורה  אין ,  ד  עשו  נקב"ד  בו  נכתב  שביה"ואם  כן  גם  בנדו.  ובכגון  זה  אין  חוששין  לשכחה
הינם ,  "וכן  עשינו  נקב"שמאחר  שהמילים  ,  אם  לא  שנחלק  כפי  שכתבנו  לעיל,  לתלות  בשכחה

 .ע"אף לדעת הסמ, עדין ניתן לתלות בשכחה, י הדיינים"ולא נכתבו ע, טופס הקבועחלק מה

חילק  בין  מקרה  בו  נמצא  הנקב  בצד  אות   ש)ימן  לחס("  טה  לחםמ"ת  "עיין  בארוכה  בשוו
דכאשר  הנקב  נמצא  בצד  אות ,  לבין  היכן  שלא  נמצא  הנקב  כלל,  אחרת  מהמצוין  בהרשאה
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שטעה  הסופר  בציון  האות  שלצידה  נמצא ,  ות  סופרהרי  זה  מצד  טע,  אם  באנו  להתיר,  אחרת
, ובכגון  זה  יש  הפוסלים  את  הגט  מפני  שרחוק  הדבר  לתלות  טעות  סופר  בענייני  גט,  הנקב

ועליו  נעשה ,  ועל  כן  יש  לומר  שגט  אחר  הוא  המוזכר  בשטר  ההרשאה,  שמדקדקים  בו  מאוד
אין באים להתיר מטעם , גטאבל  היכן  שכלל לא נמצא נקב ב.  ולא  על  גט  זה  שמביאו  בידו,  שליח

ולכן  כתבוהו  בין ,  שנדמה  היה  לבית  הדין  שכבר  עשו  הנקב,  אלא  מטעם  שכחה,  טעות  סופר
והיה נראה לו יותר להקל במקום בו הנקב , ואף  שהביא  דיש  מי שחילק הפוך.  הסימנים  בהרשאה

יתן להכשיר ונ, כתב הלחם רב כי לדעתו חילוק זה הוא הנכון לדינא, נמצא בצידה של אות אחרת
ובענין  תלייה  בטעות  סופר  כאשר  יש  סתירה  בין  נוסח [ובפרט  במקום  עיגון  ,  מכח  שר  של  שכחה

ימן ס(  ץ"הריטמב,  )ז"סקכ,  םש(  ש"תפוכן  ב,  )ל,  מאק(  א"מרעיין  ב,  ההרשאה  לבין  הכתוב  בגט

 – יד, ב"ח( אילת שאולשת "שו, )גירושין סימן א' לה( חנה  אפריםמב,  )א,  כד'  יס("  די  חמדש"ב,  )רסט

  ].)סימן כא, ג"ח( י חזן"לגר חוה דעתית "בשו ו)וט

 ין להביא ראיה מהיעדר סימן שאין בו הכרחא .ט

, )סימן ס, א"ת צפנת פענח ח"שו( ובער'רוגצנמצאת בדברי ה, קביעה עקרונית הנוגעת לענייננו

להוציא  שלשה ,  וסימני  ההרשאה  נמצאו  מכוונים,  שנשאל  אף  הוא  בגט  שנשלח  מאמריקה

 .שלא נמצאו בגט, קבים בסוף שורה פלוניתנ

 .)גון שיש סימן אחרכ( לא ניתן להביא ראיה מהעדר סימן במקום שאין בו הכרח, דבריול

עוסקת   ה)א"ע,  גכ(  הגמרא  בראש  השנה:  למשל,  ובער  מזכיר  כמה  דוגמאות  לכלל  זה'רוגצה
ין  משואות  דווקא מדייקת  מהברייתא  שמשיא,  י  בית  הדין"באופן  הפרסום  של  קידוש  החודש  ע

וראש  החודש  חל  ביום ,  אך  כשהחודש  שעבר  הינו  מלא,  כאשר  החודש  שעבר  הינו  חסר
 .אין משיאין משואות, השלושים ואחת

שאם  היו ,  באר  רבי  זירא  שהדבר  נובע  מגזירה  בשל  ראש  חודש  שחל  להיות  בערב  שבתמ
ת  אם  החודש  הקודם אזי  בני  הגולה  לא  היו  יכולים  לדע,  משיאין  משואות  גם  לאחר  חודש  מלא

או ,  הינה  מפני  שאין  משיאין  משואות  בשבת,  והסיבה  שלא  הדליקו  משואות  מאתמול,  היה  חסר
והדלקת המשואות נעשית בזמנה במוצאי , וראש חודש חל בשבת,  שמא  החודש  שעבר  היה  מלא

 .שבת

ר בין לאחר חודש מלא ובין לאח, כי עדין ניתן לתקן שישיאו משואות, קשה  על  כך הגמראמ
לא  ישיאו  משואות ,  עם  סיומו  של  חודש  חסר,  וכאשר  יוצא  ראש  חודש  בערב  שבת,  חודש  חסר

 .ש ידעו בני הגולה שהחודש הקודם היה חסר"וכיון שלא ידליקו במוצ, כלל

שיאמרו  כי  שמא ,  וחה  הגמרא  ואומרת  כי  עדין  יהיו  נתונים  בני  הגולה  בספק  ומבוכהד
שהשתכרו ,  ש  היא  מפני  אונס"יקו  משואות  במוצוהסיבה  שלא  הדל,  החודש  הקודם  היה  מלא
 .כ תורף דברי הגמרא"ע. ולכן לא השיאו משואות, הממונים במשתה השבת

 .)דלקת המשואותה( מצאנו למדים שלא ניתן לדייק באופן חיובי מכך שלא עשו סימןנ

 :כן מסיק הצפנת פענח בנדון דידיהל

וכהאי  גוונא  כתב ,  להיפךלא  הוה  בירור  ,  וכיון  שזה  הסימן  אין  הכרח  לדבר"
אם  יתקבל :  לכן  בקיצור  כך...  ש"יי  ע)ד"ו  ה"פ(  ל  בטוען  ונטען"ם  ז"הרמב

, נאמן  –מכתב  מהרב  המסדר  דזה  הוא  הגט  ששלח  שכח  ולא  עשה  נקבים  
 ."והוא בגדר כל מילתא דלא רמיא
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רומזים  על  סברא  נוספת  שניתן  לצרף ,  ובער  במסקנתו'אליהם  הפנה  הרוגצ,  ם"ברי  הרמבד
 :)ד" הנטען ווען טו מהלכות"פ(ם "מברל ה"דז, ד"דולנ

 מדתי  עא  לנטען  האמר  וה  זמוד  עצד  במדת  עאתה  והלויתיך  שנה  מי  לןת"...  
 שים  מדם  אאיןש,  פרן  כוחזק  הא  לעמד  שדים  עבאו  ועולם  מה  זמוד  עצדב
 ."זה ביוצא כל ככן ומש מהן באין שדברים לעתוד

בם  לזכור  או  לעשות  דברים  שאינם  מוטלים סברא  היא  שבני  האדם  אינם  נותנים  אל  ליה
 לאו  וה  למרא,  איניש  דליה  עמיא  רלא  דילתא  מכל:  "ס"וכמופיע  בכמה  מקומות  בש,  עליהם

 .)ב"ע, שבועות לד, א" עט לף דתרא בעיין בבבא, משלל( "דעתיהא

יתכן  בהחלט  שבית  הדין  שכח ,  מאחר  שנתינת  הסימן  בגט  אינה  לעיכובא,  כאן  לענייננומ
 .הגטלנקב את 

שאין  זה ,  ידיעתו  ברואים  אנו  שאין  לדייק  משכחתו  של  סימן  שאין  כל  הכרח,  כל  מקוםמ
 .)קכז' עמ, ל"י זווין זצ"לגרש" אישים ושיטות"יין עוד בספר ע( הגט המדובר

 יכוםס .י

שכשם ,  ליח  הולכה  המביא  גט  נאמן  לומר  שהבעל  עשאו  שליח  לגרש  את  אשתוש .א
, שהרי  הגט  יוצא  מתחת  ידו,  יו  נכתב  ובפניו  נחתםל  האמינוהו  לומר  על  הגט  שבפנ"שחז

 .כך גם אינו צריך להביא עדים או שטר הרשאה שהוא שליח הבעל לגרש את אשתו

 פי  ללא  אינו  מעיקר  הדיןא,  מקום  למקום  מט  גשולח  ברשאה  הטר  שטעם  בכך  שתיקנוה .ב
 ם  אכןל.  אנס  ילא  וחלה  יא  לפילו  אלוחים  שמה  כעשות  לשות  רבעל  הנותן  שו  בכתובש
 .רשאה הלא בגט הותניןנ, דחק העת שהואו, פסד נו ארשאה הטר שאבדנ

א  זו  בלבד  שמעיקר  הדין  יש  נאמנות  לשליח  לומר  שהבעל  עשאו  שליח  לגרש  את ל .ג
 .נאמן השליח השני לומר שעשאו שליח, אלא אף אם השליח עשה שליח אחר, אשתו

וההרשאה  הינה  רק  לרווחא ,  ש  שכתבו  כי  אף  שמעיקר  הדין  ניתן  לסמוך  על  השליחי .ד
בהם  יש  מהשליחים  שאיננו  יכולים  להטיל  יהבנו ,  אפשר  שבדורות  אחרונים,  דמילתא

 .הרי שעיקר קיומו של הגט הוא באמצעות ההרשאה, עליהם

ין  מוזכרים  כלל  סימני   א)סעיף  ל,  ע  שם"וכן  עיין  בשו,  םש(  ורטנוסח  ההרשאה  המופיע  בב .ה
 .וכן מקום וזמן כתיבת הגט ושמות עדיו, והאישההשליח , אלא רק שם הבעל, הגט

תב  בסוף  נוסח   כ)אות  רפג,  מוד  קיב  בהוצאה  הישנהע(  ט  פשוטגסדר  הגט  המופיע  בספר  ב .ו
'  פאות  ולישית  שטה  שסוףב'    פאותו'    אטה  שסוףב'    פותא'  נז  הגט  הוסימני:  "ההרשאה

 ."מישית חיטה שסוףב

ועל כך חותמים שלושה , אה את סימני הגטסיבה  שבעטיה  הנהיגו  לכתוב בשטר ההרשה .ז
וזייף  גט ,  לפיו  השליח  איבד  את  הגט,  )ימן  שיחס(  ש"יברנעוצה  בחשש  שהעלה  ה,  דיינים

 .אחר

אין  מקום  לחששו  של ,  צינו  בדברי  האחרונים  כי  כאשר  יש  בהרשאה  סימן  מובהקמ .ח
 .שמא זייף השליח את הגט, ש"הריב
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שהרי ,  ת  בסימני  הגט  כדי  להוכיח  שהגט  אינו  מזויףדלכאורה  אין  כל  תועל,  ש  להקשותי .ט
ויוכל  בקלות  לזייף  גט  על  פי  הסימנים  המפורשים ,  ההרשאה  נמצאת  בידי  השליח

 .בהרשאה שבידו

מלבד  אותם ,  ד  עוד  שני  סימנים  אחרים"יקחו  הבי  ש)נג'  מע("  ב  נקיק"כתב  בספר  ,  אכןו .י
ואז ,  ד  דמקום  הנתינה"  לביוהם  יודיעו  אותם  בחשאי,  שני  סימנים  הידועים  לשליח

 .שהרי השליח אינו יודע את שני הסימנים האחרים, ש"ממילא לא שייך חששו של הריב

מכל  מקום  עצם  הדבר  שנקבעו ,  ולי  ניתן  לבאר  שאף  שהשליח  יודע  מהם  סימני  הגטא .אי
יש  בכך  כדי  להקשות  על  השליח  לזייף  גט  אחר  במקום  הגט ,  סימנים  מסוימים  לגט

אם  אינו  סופר  מומחה  שיכול  לכוון  כתיבת  הגט  באופן  שבו  הגט  המזויף ובפרט  ,  שאבד
 .יהיה זהה לחלוטין לגט הישן

ולציין  זאת  בשטר ,  הגו  בתי  הדין  להוסיף  בגט  שליחות  סימן  של  נקב  בצד  אות  פלוניתנ .בי
שלא  כמו  הסימן  של  האותיות ,  שורש  המנהג  הינו  בכך  שזהו  סימן  מובהק.  ההרשאה

 .את השיטין שבגטהפותחות ומסיימות 

או  שמא  נקב  בעלמא  לא  הוי ,  חקר  אם  נקב  בעלמא  הוי  סימן  בינוני  מק  שאלהעת  "שוב .גי
ביאור  הדבר  הוא  שאם  נאמר  דנקב  לא  הוי  סימן .  דנקבים  בקלף  שכיחי  הרבה,  סימן  כלל

הוא  משום  דצמצום ,  אם  כן  על  כרחין  הא  דנקב  בצד  אות  פלוני  הוי  סימן  מובהק,  כלל
אם  כן  יש ,  כ  הוי  סימן  בינוני"אבל  אם  נאמר  דנקב  לחוד  ג.  סימן  מובהקמקום  לחוד  הוי  

וצירופם  של  שני  סימנים  בינוניים  יוצר ,  לומר  דצמצום  מקום  הוי  גם  כן  רק  סימן  בינוני
 .סימן מובהק

וניתן  להאמין  לשליח  הגט  אף ,  ף  שמעיקר  הדין  אין  הכרח  בהרשאה  ובסימניהא .די
  לומר  שכאשר  יש  בידינו  הרשאה  והסימנים  שבה מכל  מקום  יש,  בהיעדרה  של  ההרשאה

והוי  כשטר  המזויף ,  גרע  טפי  ממצב  בו  לא  היתה  בפנינו  כל  הרשאה,  אינם  מכוונים
 .מתוכו

וחשש זה , ש  מקום  לחשוש  שאין  זה הגט המוזכר בהרשאהי,  נקב  בגט  המצא  נאשר  לאכ .וט
מאדם  אחר  ששמו והשיג  גט  ,  הגט  הכשר  אבד  מיד  השליח  .א:  יש  לדון  בו  בשני  אופנים

 בד  אכשר  ההגט.  ב.  )ני  יוסף  בן  שמעוןש(  ושם  אשתו  זהים  לשמות  המופיעים  בגט  שאבד
ב "מק'  יע  ס"הא(א  "רמכ  ה"כמשו,  ח"יש'  יש  ס"ריבכ  ה"מש  כ,חר  אט  גזייף  ושליח  הידמ

 .)א"ס

כתב  האחיעזר  דמאחר  שיש  בכתב  ההרשאה  עדות  המבררת ,  גבי  החשש  הראשוןל .זט
די  בזה  כדי  להסיר  את ,  שלח  עבורה  גט  כשר,  ד"ניצבת  בפני  ביהשבעלה  של  אישה  זו  ה

 .החשש שהגט שהגיע הינו של אדם אחר ששמו זהה

כתב  האחיעזר  דאינו ,  שמא  השליח  זייף  את  הגט,  ש"שהעלה  הריב,  גבי  החשש  השניל
' ג  בסופיהן  ושיטות  האשי  רמכוין  שמה  דש  לומר  י,בנוסף  לכך.  אלא  חומרא  בעלמא

 הרבה  שבפרטו,  ובהק  מימן  סה  זאין  שי  פל  עףא,  הרשאה  בכתוב  שומ  כאשונות  רורותש
 .רועים גימנים סירוף צם גהניש מ"ריב הל שו זומרא חגבי ל,כל מקום מ,ן כזדמנוי

קודם ,  ש  לברר  האם  רשאים  הדיינים  לחתום  על  ההרשאה  שכתוב  בה  שיש  נקב  בגטי .זי
בהם  ולומר  ששכחו  לעשות האם  הדיינים  נאמנים  לחזור  ,  עוד  יש  לדון.  שעשו  את  הנקב

 .בניגוד לעדותם בהרשאה, ועל כן הגט המדובר אינו מנוקב, נקב
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, י  דיינים  הבאים  לקיים  חתימת  עדים  על  שטר  כ)ב"ע,  אכ(  תובותכצינו  בגמרא  במ .חי
אף  שהעדים  מוכנים ,  שטר  זה  פסול,  ומכינים  את  שטר  הקיום  עוד  קודם  לקבלת  העדות

 .זי כשיקראמשום דמיח, ומזומנים להעיד מיד

שניתן  לבאר  את  דברי   'וסתכתבו  ה,  סיקה  דאין  לחשוש  למיחזי  כשקרא  ה)םש(  גמראה .טי
שדווקא  באשרתא .  ב.  שאין  חוששין  כלל  למיחזי  כשקרא.  א:  הגמרא  בשני  אופנים

 .מה שאין כן בשאר שטרות, יש לחשוש למיחזי כשקרא, ד"שהיא מעשה בי, דדייני

כ "משא,  כשקרא  שייך  רק  כאשר  חותמים  על  השטרמיחזי    ש)םש(  'וד  כתבו  התוסע .כ
 .בכתיבה לחוד

 כתיבה  האיןש,  שטר  היתקיים  שודם  קשטר  ביום  קכתוב  לי  מותר  כרוך  עסק  השולחןפ .אכ
, כי  לדעה  שנקט  המחבר  בסתם  ע"מסביאר  ה.  ולקים  חהביא  דיש  ו,חתימה  הלא  איקרע

הכריע   ך"שם  האול.  אלא  רק  בחתימתו,  אין  חוששים  למיחזי  כשקרא  בכתיבת  השטר
 .לדינא דאין חוששין למיחזי כשקרא אפילו כשחותמים קודם המעשה

אסור  היה  לדיינים  לחתום  על  ההרשאה  קודם ,  ע"לדעת  הסמ,  ד"מצאנו  למדים  כי  בנדונ .בכ
 .ך מותר"ואילו לדעת הש, לעשיית הנקב

קום היה  מ,  ד  שביקש  מאחד  הנוכחים  שיעשה  את  הנקב  בגט"טען  אב  ביה,  נדון  דידןב .גכ
יכלו  הדיינים ,  ל  שחזקה  שליח  עושה  שליחותו"שמאחר  שקיי,  ע"לומר  גם  לדעת  הסמ

מפני , אך לכאורה זה אינו. ולחתום  על ההרשאה עוד קודם לעשיית הנקב,  לסמוך  על  כך
, אף שברי לנו שיעשה,  וכל  עוד  הדבר  לא  נעשה,  שהחזקה  אינה  הופכת  את  הדבר  לעשוי

 .שפיר חיישינן למיחזי כשקרא

, אין  לחשוש  למיחזי  כשקרא,  שאף  שהדיינים  חתמו  קודם  לעשיית  הנקב  חיעזראתב  הכ .דכ
מה  שאין ,  דעניינה  של  עדות  הוא  בירור  עכשווי,  חתם  בתורת  עדות  נמפני  שהשטר  אינו

לפיכך  גם  אין  בגרסתם  המתוקנת  של ,  שנועדה  שהדבר  יתברר  אחרי  כן,  כן  בהרשאה
 ל  כלכן  אם.  דזה  שייך  רק  בעדות,  "ומגידכיון  שהגיד  שוב  אינו  חוזר  "הדיינים  משום  

 .יגון עמקום בהקל לצדד לש יודאי בנקב האו רלא וחתמו שודיעו ישלשהה

, למרות  שחסר  בו  אחד  הסימנים  המוזכרים  בהרשאה,  אשר  אנו  באים  להכשיר  את  הגטכ .הכ
הנחה  זאת  אינה .  ששכחו  לעשות  נקב,  על  כרחנו  אנו  תולים  את  הדבר  בשכחת  הדיינים

, שהרי  גם  אם  אין  חוששין  לטעות,  ועין  טין  דבית  לוששין  חאת  הכלל  לפיו  איןסותרת  
 .יש מקום לחשוש לשכחה

לבין  היכן  שלא ,  ש  לחלק  בין  מקרה  בו  נמצא  הנקב  בצד  אות  אחרת  מהמצוין  בהרשאהי .וכ
הרי  זה  מצד ,  אם  באנו  להתיר,  כאשר  הנקב  נמצא  בצד  אות  אחרת.  נמצא  הנקב  כלל

  יש  הפוסלים  את  הגט  מפני  שרחוק  הדבר  לתלות  טעות  סופר בכגון  זה,  טעות  סופר
ועל  כן  יש  לומר  שגט  אחר  הוא  המוזכר  בשטר ,  שמדקדקים  בו  מאוד,  בענייני  גט

אבל  היכן  שכלל  לא  נמצא .  ולא  על  גט  זה  שמביאו  בידו,  ועליו  נעשה  שליח,  ההרשאה
ה  לבית שנדמה  הי,  אלא  מטעם  שכחה,  אין  באים  להתיר  מטעם  טעות  סופר,  נקב  בגט

 .ולכן כתבוהו בין הסימנים בהרשאה, הדין שכבר עשו הנקב

שנשאל  אף  הוא  בגט ,  ובער'וגצרנמצאת  בדברי  ה,  ביעה  עקרונית  הנוגעת  לענייננוק .זכ
להוציא  שלשה  נקבים  בסוף  שורה ,  וסימני  ההרשאה  נמצאו  מכוונים,  שנשלח  מאמריקה
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  מהעדר  סימן  במקום  שאין  בו לא  ניתן  להביא  ראיה,  לדבריו.  שלא  נמצאו  בגט,  פלונית
 .ס כמה דוגמאות לכלל זה"ש שהביא מהש"יעוי. )גון שיש סימן אחרכ( הכרח

כל  מילתא  דלא  רמיא "לפיה  ,  ס  בכמה  מקומות"וד  הסתמך  על  סברא  המופיעה  בשע .חכ
שאין  אדם  משים  דעתו :  "ם"וכלשון  הרמב,  "אמר  לה  ולאו  אדעתיה,  עליה  דאיניש

, מאחר  שנתינת  הסימן  בגט  אינה  לעיכובא,  כאן  לענייננומ".  לדברים  שאין  בהם  ממש
 .יתכן בהחלט שבית הדין שכח לנקב את הגט

 .גט השליחות נמסר לאישה, לאור ההתאמה בשאר סימני הגט שהוזכרו בהרשאה, מעשהל

 דיין –רב אברהם צבי גאופטמן ה

 :מצטרפים למסקנות

 רב עובדיה חפץ יעקבה ד"אב –רב אהרן דרשביץ ה

 .אמור לעילנפסק כ

 .הדין-רטי הזיהוי של בעליפיתן לפרסם לאחר נ

 .)13/02/2017( ז"ז בשבט התשע"יתן ביום ינ

 רב אברהם צבי גאופטמןה רב עובדיה חפץ יעקבה ד" אב–רב אהרן דרשביץ ה


