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 לעגינותה חכם היתר וקבלה בארה"ב, נהרג שבעלה טענה בחו"ק לכ' נשואה שהיתה א'הגב'
 הוא שב' יורק ניו ממשטרת מסמר השיג ב' של אחיו אחד. עד עדות סמר ועל דבריה סמרעל

 גם מה בי"ד, בלי חכם להוראת הלכתי תוקף שאין טוען הוא נהרג. אם ידוע שאין נעדרבחזקת
 בפרהסיה. שבת מחלל הוא החכם הסתמך שעליושהעד

 לדיוןהשאלות

 להנשא העגונה רשאית האם בבי"ד, נתקבלה שלא עדות סמר על לעגונה היתר שהורה חכםא.
 פיו.על
 עגונה. פיו על משיאין האם לפוסלו, בבי"ד עליו העידו לא אך  שבת, מחלל שהוא עדב.

תשובה

 כי"ר עפ"י נימת hS סקרכן מן ופטורם ת65 כי"ר עפ"י ניסח רכס: סלמס ריס נ פז ינמות נמטנסא.
 עפ"י סנם6ת לט: סעי' יז סי' 6כסע"ז ונמוסס סקרכן. מן ספוטרס כי"ר כח יפס כקרכן, וחייכתת65
b"s6תנם6 ל bSb כ6 6פי' ת65 סל6 י"6 כי"ר כסורקת סל6 נם6ת ו6ס כי"ר, כרמות b"D מת. ל6 וקמר 

 עת p"D ממ"מ וכתב ע"כ. לעדים. ול6 זל"ז קרוכיס ול6  וכירית סלוטס לסיות 5ריכין וסכי"ד סם:וכרמ"ח
qbcתטו' סו6 דינו ממקור כתב ח 6ות ממס טכדרכי h"Jt~o 6"ירפס טס ממעיין ותצן, תטמט סי' ח 
 ת65 ל6 למתיר חכם טסורס ומיד דעלמ6, סירנות ככל 6חד כחכם מגי ולדינך מטס, רסיסמפין

 נו ס"ק טס ט"ו ועי' עדות. לקבלת סלוטס קריך סייגו מכודין יקמרו סל6 עדות קולח לענין רקמסתירס,
 מם, סי' וחש קל סי' תייכ 6כסע"ז תת"ס וטוית קנס, P"D טס כפת"מ סוכל קכג, סי' לעקיףוסוית

 מרקות ועי' קכס-קכו(. ודף וזוט6 רכס 6ליסו מור ועי' טלוסס. סל כי"ר 5ריך עגונם עדותדלקכלת
 לקכלת ל6 6ף כעגונם, ט5טס טל כי"ר קריך דלין קסס ס"ק טס 6רזיס וע5י קנח ס"ק טסס5וכ6ות
 מ"ק מכ"ם 6כל יום. ככל מעסיס סכן ז 6ות ם סי' וכרסס כרית תטו' כטס קנכ ס"ק סס פת"ט ועי'עדות,



 ירושלים - דיןפסקיתקטז
- -

 לר"מ, יומה מהיתר ממסת סכתוכה טכס ססי6 ומה לד"נ דומה לבחר 6ותס סמתירין דמה כתכקכד
 בעדות, ו6קי5 ד6ף סרמ"6 כדעת כתב קלO"D 6 מס וכסגר"6 טלואה. מל בי"ד דקריך ממט דיןוסוף
 חזותן ועי' ר"מ. 16 ד"נ כס ים מסרי ד6וריית6, 5וינ5 6וקמוה כבי"ד מסה"כ טיגונך, ממוסהיינו

 hSb עוות קבלת דלין ווקף, כבי"ד עדומ קבלת 5ריך עריס עפ"י נפסק דכססדין ט 6ות כז סי'5כהע"ז
 כ"ט. כממ"כ ת65 ל6 כנבקת 5כל %תחילה, זס כל ומיהוכבי"ד,

 ומכ"ם הרמ"א לדעת מהרי להנם6, להתירה 6ין חכם, פותו סמך על ניטפת ל6 פעדיין דירןוכנידון
 אינס מהקדה סגדול ביה"ד ונמיין מרס"ר מט"כ וע"כ ס5מס. טל ככי"י bSh 3הנט6 לסתירה 6יןוסגר"6
 הכלכס. נכון אינו סחכם, ע"י סהותרס מכיוןעגונה
 לעדות פסול תורס דדכרי נזלן 6סס, לעדות כסר דדכריסס טל מנמה 6"ר ע"כ: ריף כס יכמות כגמ'ב.

 כמת ל6םה להעיד כ6 06 התורה מן כעכירס הפסול וכן סי"ז: פי"כ גירוטין סרמכ"ס פסק וכן6מס.
 הנתה"מ וכתכ ג. סעי' יז סי' כטו"ע וכ"פ הטי. מן פחות זס 6ין נקמן, מסלית הים ו6ס נאמן. אינוכעלס
 לעדות דפסול DnO סל טילינו דרמע סרי"ף( מדפי ע"כ ה נדף סנהדרין סנ"י לדעת ד6ף יז ס"ק מומ"

 ליכ6 6טס, 61פי' כהס כסר h"u ד6פי' עדות חייך דל6 וייסורין כטלר עד, רטע מטת י6לממה"כ
 נתיכות מסוככ ועיי"ט כה. נתן עיניו ממ6 דתםיד נקמן דקינו מודה הנ"י 6ף 6טה בעדותלמיפמליה,
 כזה. לנתה"מטססכיס

 לכס זדון ומפני כפרהסיה, טבת ממללים כרוכס ה5כ6 ד6נמי כה סי' f"s~sb 6ם קמרי כסו"תוכתכ
 t"so3h סמה כאגרות כתו ווכעי"ז התורה מן 6טה לעדות פסוליס כרסעותס, יחזיקו 6מונתסומיעוט
 לרמעיס 5כ6 אנמי מחס להחזיק כ6 דכי סד סי' tWD~sb ח"כ חייס דברי כסוית עליו ותמס פס(. סי'ח"6
 הו6 סרי קותו לפסול עוות ם6ין זמן כל 6ל6 מקוס, כמוס זה דבר ממענו ול6 רמעיס, טרוכסמממת
 יח ס"ק מב סי' הכמע"ז כפת"מ כתכ טפת, ממלל סהו6 קל6 ע"י עליו נתפרסס 06 וכן כטרוח.כחזקת
 %6 עכירה טעכרו מרקו טמעידיס כסריס עריס מני לפנינו טפין זמן רכל כח סי' קריה פני מו"תכסס

 הכתורס. עדות לכל סס כסריס ק%, 1WD הדכרמנתפר0ס
 פוי וטענה, וראיה עדיס 6ין ד6פי' ד סי' אהרן זקן כסוית כתכ עכירה, לעוכר מוחזק טהיה מיכמנס
 חזקה על טילקס ק"ו למות, רמש וליקרי מיתה לחיינו כח לס יט זו חזקה 60ס לעדות, ופסול גמוררבע
 טללת DS' הגרח"ע וכ"כ עד. רוע תמת Sb כיס קרינן וקוטט6 הרבע, הכות בן 06 רבע, טיקר6כזו
 פ"ג ב"ק כיצ"ט וכממ"כ עדות קכלת כוס 6"5 מוס יוועיס וסכל כפרהסיה מהו6 דכדכר מט סי'ימתק
 מי' ח"6 6כסע"ז מטס כמגרות וכ"כ ק. מו"ס 6כסע"ז חת"מ וסו"ת סר6כ"ד כמס קיכ כיק וסמ"ק זסי'
 דסמפורסמיס עז סי' סוף טס וכ"כ טכת. מתילל סו6 סודקי מ6חר יחוד עדי סן סן כמו דהוי י6 ענףפכ

 ג5י רק סהו6 כמכת, כפעקטערעם סעוכדיס 16 כסכת פתותיס חנויות לסם פיט כגון מכתות,למחללי
 יודעים וו6י סביר וכ5ותס לוס מפורסם ססו6 ונדע 6ך עדות, קכלת לדין 6"5 כעלמך,מילתא

מהנסגתס.



תקיז הדין בית שע"י הוראהבית

 ט6ף נו ס"ק % סי' ממ"ע עפ"י מס סי' יוחק כטבלת כתב לעדות, זס ע"י טנפסל יודע סעוכר 5יןו5ס
 טלין כעסקיסס סכת סממלליס 5לו וע"כ לעדות. נפסל סככך סודיעוסו 55"כ נפסל קינו תורסכקימורי
 מתחילם. טיודיעוס עד לעדות נפסלים ט6ינס נותן סדין לעדות, נפמליס טעי"כ מזם מוסג טוס 5פי'לחס

 כג. מי' כיון כני טוית עפ"י טס מט בסי' סגרמ"ע גיסו לווססכיס

מסקנות

 הוראת אך דין, בית בפני להתקיים צריכה עגונה בהיתר העדות גביית הפוסקים רוב דעת לפיא.
 והב"ש הרמ"א לפי אבל שלושה, של דין בית צריכה אינה פוסקים כמה לפי עצמו,ההיתר
 לא דין, בבית שלא חכם הוראת עפ"י נשאת שאם החזו"א וכתב דין. ככל דין בית צריכהוהגר"א
תצא.
 בבי"ד עדים עליו העידו לא ואם מסלפת. הוא אא"כ ענונה לעדות פסול בפרהסיה שבת מחללב.

 לעדות. נפסל שלא שכתבו פוסקים ישלפוסלו,




