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לים ממומתולניתוריו"סין
נכדשלעגונהמגיטוקובנה
שנישאהללאפס"דשל"יתר
תיקיוחסין מס' -168עא

ל

(מ"ד'גד (rlan

נושאהדיון
הבחור א' שנולד בקובנה ליטא מבקש אישור ליהדותו .לאחר חקירות ודרישות ,בדיקת
המסמכיםושיחותעםבני משפחתו מהדור הקודם ,אישר ב1תהדין אתיהדותו.
בין המסמכיםהיו שתי תעודותנישואין של אם האמא ,האחת מלפני מלחמת העולם השניה,
מנישואיה הראשונים עט הבעלב' ,המעידה עלנישואין כשרים בחו"ק בחתימת הרב (מטעם)
של קובנה דאו ,וחתימת שני עדים ,והשגיה על נישואין אזרחיים עם בעלה השניג' ,משנת
 .1947מהבעל השני ילדה את אמו של א' .נמצא מסמך זל הסבתא משנת  1992שבו היא
מבקשת קיצבתפנסיהמהביטוח,והיא מספרת שם שבעלה"ראשון נהרגיחדעם הבת שמלדה
להם בגיטו בתאריך  ,5/10/43והיא נשארה בגיטו עד  10,11,43שאז נשלחה למחנה ריכוז
ושוחררהב .5,45-למסמך הזהאין הוכחותנוספות.

השאלותלדיון
א .עגונה ממלחמתהעולם השניה שנישאה ללאהיתרהלכתי.
ב .ע"א שהעיד לעגונה שמת בעלהולאהעיד בבי"ד.
ג.דין הנכד שנולד לה.
ד .האםלהיתר מחשש ממזרותצריךביתדין.

רנשדבה
ימ ,60טבע"ס5 .5מרר"ג60לוקיסלכלו
א.נגמ'ינמותקכ6כ 6100 :ד0ו0קלמר161ילמ6ןh1'bכ

פסקידין-ירושלים

ב

כזורילמסק.מדיכוריסדר"נh~thדכיתסודחסך61יגסכ6ול6קמרולס1ל6מידי6.מררב6טיט"מ 60

ד6מוררכנןמיססחין ל0ססוףחסתוויסורסס"מ~תחילה6כל6יגסים %מפקינןלסמינים.ופסק
נטו"עחנסע"זסי'י)סעי'לד :סקסהכהעידלסע"ח טעכעכעלסכמיםסחיןלמססוףע6עלסולכד
)כרוונסתכםסמו,הריזול6תנסךעלעדות)ו061נסחתhSת.65וכתםהכ"טp"Dקכ:לחודוקךכטבע
כמט6ל"סb~hס"סככלolonסעפ"ירוםסו6מת,ל6ת665סגט6תעפ"ימכס16כטעות.

ולכ6ורסס"סיסודיטטהסכגיטוקוכגסכימי et5h)oכרוכסנהרגועלקדוטהטסורקסכספר"ימיר
ודורו"עלסגר"ס15קרמן,וכספר"וחמוגתךכלילות"טלסרבנית)(hsittוכמססגיםקמריהמלממס6כד
)כרו6 ,סגט6תקטתול6ת,65כיוןטרוכססיולמיתם,וכגיסכסריסלקמל.ועי'6ו5רהפוסקיםלסי'י)
סעי'לו6ותככטס"כתעמי"פ"כ6ותגד6ותסבסיוכתוךהגיט6ותטסוקפוואוסמיו6,ףטליןעדות
עלמיתתכל6מדכפרטותמותרת othoלכתמילסמכיוןמהכלהי0עפ"יפס"דסלממסלתססריים
להםזיןי651ליהרגככייידטלנכריסדלהר"6טוהטורורישמתיריםלכתתילסכסגתעלמוול6גודעלמ"כ
בססתייסtS'Dht,לסרסכ"חוסרמ"סדליןממיליןלסתומסוסדמספק6לה06 1מלכסכליטנhnp6דרכ
,ימכולומרטסממנותוסגיט6ותמכיוןסססטיגריסעלמסגרומוקפיםמילוהומס
יוסף6ו בפרי
כהכג 0לססמדסדיגםכדיןדיתססקילס סכתכ סרמכ"ס תרומותפייטדסריזס כמזקת מת.עיי"ט.
וכמלקםיעקבסי'י)כתםד6ףכל6טוסערוה רק מססידעינןסהי0טס כממגס כפיסטליןלסס
דיני
סוף.עיי"ססססכימועמוכמסרכגיס.

כלייני

6ךעי'6b~trnsכסע"זסי'ל66ותמ סמת6ר 6ת 6טר קרס עםסיהודיסכ6ר5ותהכיכובסלסג56יס,
כמסלזס:פרסכיןככלוכיןמדי,וכפרסobnעירותסליסירימיק
ז בכלעיר ,וגלממסמדיכפרס
וככססמכעיסעיר ,ח)רסככלוככסהסל1טיסעירהטהרות,מורהמדיוגרסם 6תככלמהסלוסיסעיר
ועודככסהמלקסקרן בבג מורסככלוגכרסעלסמדייסוגהסוסמכלהקרן פרםוככטסכל6רן
מדי,כזמןטנכגסו0מדייסלפרססקרומ6ד6ת0יהודיסכמכהומרפה5shסט6ירוסכמייסוגתנולסס
ל0תפרגס ,רקכמקריסנודדיםסרגויחידיסכעלילותקלות,כטללנפויפריימ14ריסייירי
מהיוממן
מכרמולעיירותהסמוכותלכבל,וכטנכגסוסככליסלסלוסיםסעיירוהסיוטסיסודיםטכרמומטכעים
לעופן6ר5ס,כסגכרוסככלייסעלהמדייסמפכו
העירותיכבסויפריימ,סבבנ~מיגלויסירימ
המרייס6תממתםכיסודיםוסרטם,וסדרוגייסטעכרפעירלצירוכנפ כלייסורין(שכריתתSh
הוטפת מליסהוקכרסכעודסכמטס,ויםסדגסכטריפסוכטלרמיתות
פכירותירכיוeo5ליברי
י
ר
י
ן
י
פ
מ
ק
ר
5לףיסודיס הפרסיסכתייס מיעוטם,
מסוגות ,כטנגפרס סמ~פס ומבררכי נטמרי
סככלייס לעומק 6ר5ס.כ6 .ותס
ממיעוטסגי5ולמידסמדייסמיה כחמיסהסוגים.ח6 .ותס
ט0מדייס מ16 165תסלר6וייס ל16מנותולעכודס ,ול0 6רגוסמ1ס
י16 1תס לעבודה ,וכטרטרו עליסס
גמ
לק
0ככלייס %מספיקולסרגםוגס6רוכחייס.ג16 .תסט0יסלססמכרסעס6יגסיסודיסחמריסועג5גיס

יפי
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ירכי

לי

ית

ומיהכידםכסףתועפות,ועלתםכידסטסעכירוסהעגלוניםכמריוןלמוןלג13לסמדייס.ד6.ותסמהיו
למסמרממיסהיגסיסודיסטסמכי5וסמידהר51חיס.ס6.ותסטסמכי16ע5מסכיערות ומאטסעדגמר
סמלממס.
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כ
ס
כ
וכתבh~lrnoצ"ל:גרטהדה6חסרם(5טתרכוכןם6יגסיודעת 05היסר315ןכעלסכעיר
D"AO
ממדייסעירהלכנס6תהיהודיםלסריגס16,מככרי65מטסע"י6מדמסוגיסס(לס,סי6כחזקתחסת
חים נמורסומעמידין קותה כמזקת 61ת בעלה כמזקתמייסכיוןסחיןידועלןכללטסיה כטעה
מגפרההפירסכעיר,שיגוכנפלהנ5י'
"סיןידוע6ססיסכעלהפכיתכמעתגפילס,וכגטקעססספעס
ם
סכיוסזסטסובלובניontbמעירלנכרות,חינו
61יןידוע 06סיסכעלסכספינס.ו6ף 05יםe'1Dיפי
מספיק,דלמ6סוכררלע3ודסודלמחסמכים6תעלמווכטי65סגייסה5לימלסנגלכסגלתסוגג'ד'וס'.
וכן( 6כ6ן6כדוכרומה"ת ,לע"גדרוםסגי5וליןקלח6יתליה ,מ"מ6יןorsדיןרוב,דכס6נו
63נולרומןסנשילליס 05us06מייםלגולומרסלך5מררוכהעולסטל6מתו,מ5יחמרתכעלהילק
יטל6כתםלגרתסליתיסללטתו,לכתי6ימבסביל1סבסיג 5מד עםסמתיס,
6ע1מןתריב,תפי
"
לר
חח
קריךלדוןעלרו3הגטים סלך141ישעוממס06 ,הרובסוף מממתסיכתהמיתם16,מממתס
ן 735זכרו מפסדת
הרפתק16תמפגעו3ו,וכוסל6טייךלקבוערוכך,והלכךכל6קירעבוסכגסחי
מזקתמייסכלוסhsol,עליםכמגק,ו6ייככיסיסכמקוססכגסכגוןי551לירוןוספיגסממטורפת3יס
ועירססקיפוסכרקום61,מ"כ6כד)כרוג"ככמזקתמייססחיןכחןרוכ.עיי"טבתורך.וידועמכךסיתם
דעתוט(סגרי"זז("5כעגילהרגג'תסל5סיגעזיםטס~6סלסריגם.
ט 3ס
ב.הרמ"חבסי"כסי'י1סעי'hSpכתברלסיתרעגונםקריךכי"ר,וכתככסגריך הטעסטמריי
דיגח 1ד"מ.וכדיע3דנמלקו כרכר סרעק"6וסת)ו'"h"pu10 .כטו"תסי' קכגוקכד כתכדלין ע"5
ןבערותt"hb ocbכ5העדותולפגיכירד3יןמפיו3יןמפיכמריס6 ,כלכלמלחנתקכלסעדותו
נימ
כבי"דל6תיקנומכמיס(סיומינו,סבכך 6ס עמדהוגט5תעפ"י h"Dקודםיגתת3לסערותוטו63ין
מועילעדותוכיוןדליןכ6ןמומרכסופםוכו'6,כלסמזוייr~Dosh6סי'כ5ותיככתכזמעמיםככל'וס
טנוסעימפניהנפיסימדלעיר לחרתוכלסריקרס מקרס סגעדר 6מד ממסמכירו מספר טחלסומת
ןעי'ק5וסיימ
וממ)יקיןעלידווקיןמוטיכיןכיבדע"זוכו'.ועיימ)6"1סי'כ)16תכ(ולעניןh"uכלייסורי
סי'למס"קכונתה"מp"Dדוכדקדטלמו"רילימ"6ת"גסי'
רטכטסניריןסו6
ג.עייפס"דירוטליסכרך סוחסנתתינ"חoa5 1מרןסגרי"טהיטיבטליטי'6טימ
ם lltnoSכקמל".
לסנטיehrr,יוכחמסמכיםלכיסיידי
למתיר5תסגכד,ול6עלמיתרס
ודניס
ונרווהסססכר6לסתירכהיתרמנכדיותרמחטרבמיתר לסיט סו6מסוסטיללothoינ
ימתם51גודגיס SPסגכדסוכחין
6ת הכעלכח,קתמי51 ,תסחסס כמזקת 36 ,h"bלחמרי
ןדניס 15תה עוד,עי'סערייסר
דגיסכמזקה 6ת ~ hnsDשעלס,דכל מ)קססל 5גת3ררסטכסנסעבתתהי"י
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למ"ג
סייכפי"ג(עמ' קט)ומ"הגרט'יטכתובותסי'ט,ומי' 0גר"תעלמס"סעמ'תקסג,ודברימלחי"
סי' קמה,והר35י6כ0ע"זסוףסי'5מ(ועלמט"כ 3פד"רכרך ) 35 rnbלדון מזקה 66ע3כ") 63ט0
סנתגרטסולנהעמוכסוגדקי61מ"כמתכעלס ,כת3מלמו"רהגרשיז"5לפסוליהגליון:כלמדיוןמסכיכ
לעניןזס6יןלו מקוסלפסקידיגים,סחיןבי"דנזקקיםלדברטחינונוגע למעטהוכעיקרמיסודטל
6f"53Shhיךטגכ6ר6תהעגיןbSOזומימזקה,וכלליהמזקותמןדוקק0) ehנוגע למעסהfh ,חמרו
לסמוךעלמ)קס,סכל כמקרהדגןסלחנוגעכלללמעטםוחין לפגינוסיגרוסortbדיןbb ,סייך
"
מזקה כמ3ו6ר כה 6דמ)קת ס6סמסגיללכת,ופמוטוברור,ולס
י טעו כדבר כהפטנט .ע"כ) .ועל
פר
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ת
מ
"
ט
ת
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1992
מ
ו
ט
י
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ת
כ
םלדוןמ5ד רו3למתיר.ועוד,י"לטחת on~hה5סר 0ס
הנכדי
כעלי
3מלממה"6 ,מר0גסלפגיסניטתםלתעלההסגיDht ,היתהלסגינוחולימיתה מספרת ט0סתמכסעל
עדותטרק6תכעלהי51חלי0רג.
ד .כת3הרמ'3יסכילת מקדםפ"01י":6בי"דמגדול0יויוס3יןכלסכתמגזיתועיקרמעסי0סמתדיר
טסןיוסכיןודנין 6תהכשנסו3ודקין 6ת0כסניסכיומסיןו3מומין.ומוכיחמז30מי'סגר"מעל~D"a
עמ' פכדין6ין דס"3עפחותמסגים ,דפסולסגוף3עיבי"דוסייך)3 ,ס גמרדין,ולחסוי רקסורחת
חיסורוסיתר.ועי'טיטט"ו1"DDלעניןעדות3ןגרוטה,דלחחמרוש"חגלמן63יסורין6לחלסעידעל
ד3רסגתסווסבמקרס,כמולסעיד6ססזונעניתגרוסה)16ונסדוההו"לכמונתנסךיינך36 ,ללסעיד
עלפסוליקהל3תולדס,כוס6יןע"חגלמן.וכתב 363ןסחזל)tprממוןפ"מסייגד"הויסוד,דכיון
ךגמ"דמנגמרדיטתנייד
דקריךנ'עריסעל3ןגרוטהנורקיקריךנזהקבלתעדותכבי"ד,וממיש"יי
טסו4פסוללכסונה.עי'וזכריחמקסי'יט ד"ס עודנרבה,דכדילפסול 4ת 307hoעיבי"ד(המנס
3טיעורימו"רסגר"סרוזוכסקי זחלמכותסי'ח6ותידכתב3טסהגרי"זדההכרעהבדיגוטל3ןגרוטס
6יגס4ל6הורקתחיסורוסיתרוקיןכוהעניןטל pnDדין כדכרהכממון).ועיי פס"דירוטליסכרךז
עמ'ט65ט6יטורייסדותקורךגיטוחיןהגיתגיסלמהרמקירותודר,טות,ולפעמיםעלסמךעדים ,מס
6יטוריסס5ריכיסכמ3יתדין ,ודעתוטלמרןסגריט"חטליט"חטיט15רך3כי"דטלטלוטה~יסורי
יסדות,וכןלסגיןהיתרמהססממזרלקהל,וכפימהורסלמכר3יתהדיןסגר"גחייזנטטייןטליט",6עי'
להלן3דכריו.
.
י

אברהםדובלוין.

עפנימסמךהקטלתימסמכקסעולהסחיןסוסעדות1ל6סוסמסמךטמוכימט6כןסכעלהרקבוןסוכגס
ןנסרגכגיטו.כלמס
לגיטוקורנס,וכייססחיןסוסמסמך16עדותכלססי6סמוכיםטה3כלהר"טון"כ
סיטלגוזהסיפורמידוע כמספמססססכתח סוכגססלגיטוקורנס עם  ObD3וטלדס להס 3תמגיטו.

למסמך טכת3ס סס3תח 3טגה 61992ין"וססוכמותוגסיתכןמחוד hn5~ocטיקרס 3ס5הרסכדי

לקבלספגסיס.
סריססרבהקמרון
לכןמקמרh'olמיתהמומזקת6טת6יטע"ימסמךטסתוטעלוסרבזלמן
טל11יל6מפול-סלו3ודקסוגספס3טו6הכר"מהיון ת(6"0ר6החוקרסר3גיסעמ' 120שונהרגontns
פטוגסביותרלפגי מסרגהכלליסליסודי ק31נהורקסכספרומל הר163טרי מארה"ב).לכןעפ"יכל
המקורוהh'sotס"36ד,עדיין6יןלנוסימוכיןלמתיר6תהמצקםלקהל.
וסנהכערוךמסלחןסי'י) 63מ5עסעי'קיט כת3סחטהטמוחזקתכח"ח 61מרס מתרעלינצמגתוקריך
לכתתילסלסוסינובי"דלהתירהכדין הגעלתעפ"י ע".5ע"כ31 .ג' 7"7טסס3ת5היחס מוח)קחכ6"6
י מרןםליט"חכיוסיט כתמוז
(בגלל תעודתסגימו6ין),יטלבי"דלדוןכדילהתירצותה,וכן המרל
תטעיםטזקוקיסלמיתרבי"ד.
זסעי' מגר"ל :הלטס עלמה
גיסלדון 06כגיד'ידנצמגת סקסהלומר מתכעלי כמכו6ר3מוייעסי'י
טלדמות מקרהדנןטסיםטוענתטמת
ג6מגתלזמרטמתכעלסותנטף15תתייחסעלפיה.ע"כ.וטמאי
הנאמנת למר מתבעליכזמןמלוס
כעלסכגיטו ho5h)3hpדמכו6ר ~Prrinמססעי'מם:כד"א"ס"5
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