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 וה שים, אין כאן שום חשש, לפי ע "ד הב וי על דברי הפוסקים אשר מפיהם א ו חיים בדי ים אלו:תשובה
 והגם שהארכ ו במקו"א להקל לצרף "בדיקת ד "א" להיתר,האלו מותרות לה שא בלי שום פקפוק וגמגום
 ומרן,["עגו ות )לע ין העגו ות של ההרוגים בעת האסון ה ורא בפצצת ה"טווין טאוערס" ]"מגדלי התאומים
 ועוד,הגאון האדיר פוסה"ד גאב"ד קארלסבורג שליט"א צירף אותי אז בצירופא דרב ן להיתרה של עגו ה אחת
,(ע וות ותו תרב י והדפיס וצירף תשובתי ו זאת לתשובתו הגדולה בספרו שו"ת עמה"ת ח"ו סי' א' אות ל"ח




אמ ם פשוט דכאן שיש צדדי היתר אחרים אית ים )ואף יותר מוסמכים מצד היתר זה של ד "א( ,לדעתי
הפעוטה ח"ו לחטט בקברים ול וול את המתים ולגרום להם צער ,ולעורר חרדת הדין שהוא דבר חמור מאוד
כשיש מ וס מזה עפ"י ההלכה) ,ואף שהפוסק ה זכר קט ו עבה ממת י ובטלה דעתי גד דעתו הגדולה ,לא אאמין
שיצא ד"ז מפיו זולת באופן שלא הציעו לפ יו השאלה עם העובדות ה כו ות( ,ובכלליות ההיתר ב וי על ג'
ימוקים ,והם:


א( עדות הגוי הממו ה בביה"ח – כל חולה שמת בבית החולים רח"ל ,הודיעו ע"י הטעלעפאן מביה"ח
למשפחת ה פטר ואמרו שמת פלו י ,דהיי ו אותם שטיפלו בו והכירוהו ע"י צורת פ יו ,וזה עשה
בלי בקשה או שאלה מקרובי ה פטר ,והרי קיי"ל דגוי מסל"ת אמן בעדות אשה.
ב( תעודת מות  -הרשויות ת ו לכ"א מ פטרים אלו "דעטה סערטיפיקעט" ,החתום מרופא שראה
ובדק את ה פטר כפי החוק בבדיקה גופ ית )וגם ע"י קארדיאוגרא"ם מאשין( וקבע שמת ,עם כל
הפרטים של ה פטר ,וזה יתן מצד חוק המדי ה לכל אחד מה פטרים בלי שום בקשה ושאלה
ממשפחת ה פטר.
ג( סרט-זיהוי )"איי-די ריסטבע ד"(  -ידוע שלכל חולה בביה"ח ,מדבקים על ידו בהידוק כעין סרט
מטעם הביה"ח שעליו מופיע שם החולה ותאריך לידתו ,וזה בודאי לא גרע מ"פאספארט" שהקילו
בו הפוסקים ,ואצ"ל דלא גרע מ"תעודת לעגיטימאציע" )קאפסו"ל( שבימיהם שהתירו על פיה
בשופי ,ואף עדיף הרבה ממ ה ,דלא שייך בזה כלל החשש של כלים דמושלי )כביבמות ק"כ ע"ב
ואהע"ז סי' י"ז סכ"ד( ,וגם בפועל לא שייך להסירו ולהעבירו לאדם אחר.
ד( ואחרי כל אלו יש לצרף לס יף גם צד ההיתר של " אבד זכרו" ,שצירפו הפוסקים תמיד כס יף
אחרי זמן מסויים ,ובזמ ו אלה שקיימים כל דרכי התקשורת המשוכללים ,אף אחרי זמן לא
ארוך.
ועפ"י כל ה "ל ,כבר אמרתי לו על אתר ,שלא אאמין בשו"א שיצא דבר זה מפי אותו גדול ופוסק מובהק
ובוודאי הדברים בדויים ,או שלא הציעו לו את השאלה עם העובדות והפרטים ה כו ים ,וכגון העובדא
שקיבלו הודעה תחילה מא שי הביה"ח על פטירתו ,ושקיבלו "תעודת מות" על מיתתו ,ושיש על כל חולה
– פטר "סרט זיהוי" )"איי-די ריסט בע ד"( עם שמו המלא וכו'.


 
ועתה אפרש א שיחתי ,ב וי על דברי הטושו"ע ודברי הפוסקים והמשיבים אשר מפיהם א ו חיים
בדי ים חמורים אלו ,ו באר את כל אחד מצדדי ההיתר ה "ל ,שבכ"א מהם לבד יש בו כדי סמיכה
להתיר וכ"ש בהצטרף כולם יחד ,אך טרם כן ביא שרשי הדברים מהגמ' והפוסקים ,כדלהלן:
ה ה תמן )יבמות קכ"א ע"ב( במת י' ת ן אפילו שמע מן ה שים אומרות מת איש פלו י דיו וכו' ,ר' יהודה
בן בבא אומר בישראל אע"פ שהוא מתכוין ,ובעובד כוכבים אם היה מתכוין אין עדותו עדות.


ובגמ' שם ,ובעובד כוכבים אם היה מתכוין וכו' ,אמר רב יהודה אמר שמואל לא ש ו אלא ש תכוין להתיר
אבל תכוין להעיד עדותו עדות ,היכי ידעי ן ,אמר רב יוסף בא לבית דין ואמר איש פלו י מת השיאו את
אשתו ,זהו תכוין להתיר ,מת סתם זהו תכוין לעדות ,איתמר מי אמר ריש לקיש לא ש ו אלא ש תכוין
להתיר אבל תכוין להעיד עדותו עדות ,אמר ליה ר' יוח ן לא כך היה מעשה באושעיא ברבי שהתירם עם
שמ ים וחמשה זק ים ,אמר להם לא ש ו אלא ש תכוין להתיר ,אבל תכוין להעיד עדותו עדות ,ולא הודו
לו חכמים ,א ל א מ ת ית י ן ד ק ת י ו ב ע ו ב ד כ ו כ ב י ם א ם הי ה מ ת כ ו י ן א ין עד ות ו ע ד ות
ה יכ י מ ש כ ח ת ל ה  ,ב מ סי ח ל פ י ת ו מ ו ,כי ההוא דהוה קאמר ואזיל ,מאן איכא בי חיואי מאן איכא
בי חיואי ,שכיב חיואי ,וא סבה רב יוסף לדביתהו ,ההוא דהוה קאמר ואזיל ווי ליה לפרשא זריזא דהוה
בפומבדיתא דשכיב ,וא סבה רב יוסף ואיתימא רבא לדביתהו וכו' ,ע"כ.
וכן פסקה ההלכה בשו"ע אהע"ז סי' י"ז סעי' ג' :אשה שהלך בעלה למדי ת הים ו הע י ד ו ע ל י ו ש מת
א פ י ל ו עד א ח ד וכו' ,ו כ ן ע ו ב ד כ ו כ ב י ם או ישראל מומר לעבודת כוכבים ולכל התורה כלה ,אם
ה ו א מ סי ח ל פ י ת ו מ ו א מ ן .
ולהלן שם בסעי' י"א :מ צ א ו כ ת ו ב ב ש ט ר  ,מ ת א י ש פ ל ו י ב ן פל ו י א ו ה ר ג ת ש א א שת ו,
ואפילו אי ו מקוים .ולהרמב"ם צריך שידעו שהוא כתב ישראל .הגה וכן ראוי להחמיר .ואפי' אם יודעים
שהוא כתב ישראל ,אם י"ל שכתב כן משום שיצא קול שמת כגון שטבע במים שאין להם סוף וכדומה ,אין
מתירין על הכתב שחוששין שכתב כן מפ י הקול שיצא )תה"ד סימן ר"מ(.
ולהלן שם בסעי' י"ד :כבר אמר ו ש ה ע ו ב ד כ ו כ ב י ם ש ה ס י ח ל פ י ת ו מ ו מש י א י ן ע ל פ י ו וכו',
הגה :וי"א דכל ערכאות של עובדי כוכבים אי ם אמ ים אפילו אומרים ש הרג בדין שלא על ידם )טור
בשם הרא"ש( .וכל זה דוקא בערכאות ,א ב ל ש א ר ע ו ב ד י כ ו כ ב י ם מ ש י ח י ם ל פ י תו מ ם
ו א ומ ר י ם ש ד ו ן ב ע ר כ או ת ש ל ע ו ב ד י כ ו כ ב י ם  ,א מ י ם )פסקי מהרא"י סי' ל"ד(.


 
 
וה ה עפ"י דברים אלו ד ו הפוסקים והמשיבים הקדמו ים והאחרו ים ,על כמה מקרים ושאלות שבאו
לפ יהם במשך הדורות ,בא שים שמתו ולא היו עדים כשרים ע"י הכרת פ יהם בעת מיתתם או קבורתם,
אלא ששוב תקבל הודעה על מיתתם ע"י גויים בע"פ או בכתב.
ראשית ד ו על הודעת גוי בע"פ שמת פלו י ,מהו בגדר מסל"ת שהוא אמן ,דהיי ו אם גם באופן שמתכוין
להודיע שמת ,או רק באופן שהוא דרך סיפור דברים כבגמ' שם ,וכגון "חבל על פלו י שמת" שכוו תו
להתאו ן עליו או שאומר פלו י מת פתאום ותמהון לדבר וכו'.


ובמיוחד יש פולמוס גדול בדברי הפוסקים בע ין לסמוך על הודעה בכתב מרופאים או ממו ים ומשמשים
בביה"ח שמתו שם ,או פקידי הצבא שהודיעו שמתו בהיותם בשירות הצבא ,והדיו ים הם הן באופן
שהודיעו על מיתתם בלי שאלה מאתם )עי' שו"ע סי' י"ז סעי' ט"ו( ,והן ע"י שאלה ששאלו מאתם.
ועתה באר א כ"א מצדדי ההיתר ה "ל מדברי הפוסקים והמשיבים אבירי ההוראה אשר כל בית
ישראל שען עליהם בדי ים חמורים אלו ,וזה החיל ו בעז"ה:



 
 
ה ה יש פוסקים ומשיבים שעוררו חששות בסמכות ו אמ ות הגויים הממו ים והמשמשים של בית
החולים ,ובמיוחד ש י פוסקים וותיקים והם בשו"ת בית אפרים )סי' ל"א( ובשו"ת עטרת חכמים )להגאון
המובהק בעל ברוך טעם ,סי' ח'( העלו כמה חששות להחמיר שאין לסמוך על גויים ממו ים כאלו ,ו חזי
א ן אם קיימים החששות האלו ב ידו ו.
ה ה בעטרת חכמים מבוארים היטב ה ימוקים להחמיר ,והוא ב ידון אשה שקיבלה העתק מספר המתים
שלהם ה קרא "טויט בוך" על בעלה ,שהי' בעל מלחמה )חייל( ושמו שמחה קארין ,שמת בביה"ח בעיר
פעסט ,וחתום על"ז הכומר והממו ה על הבוך ,וההויפטמאן )ראש הגדוד( קיים שההעתקה כו ה ,וגם
מו ח על ההעתקה החותם הגדול של הקא צליסט דשם ,והי' ע"י שאלה וכו' ,וה ה אחרי שהאריך בדין
הסמיכה על הערכאות העלה ה' חששות לע ין הסמיכה על הכתב מספר המתים שבא מהממו ים
והרופא מביה"ח ,והם:
ראשית מבאר באריכות ]א[ דאין להסופר הממו ה דין ערכאות ,וגם ]ב[ שאין לסמוך על ערכאות בהיתר
א"א ואיסורא ממו א לא ילפי ן ,ושוב מוסיף עוד וז"ל :אבל אודות שאלתו ,בלא"ה לא יש כאן שום דין
ערכאות ולא דכוותי'] ,ג[ כי ודע מפי חקירה שכך ה ימוס ,כשמת א' מהחולאים ,הולך אחד משמשי
החולאים שבאותו חדר ומודיע לרופא ,והוא כותב וחותם פ' מת ביום פ' מתוך חולאת פ' ,ושולח מכתבו
לא' מהממו ים ,וממ ו להראש ,וממ ו להכומר שמעליהו בספר המתים בשמו וכ וי וכל המסתעף לזה לפי
ה מוסי ,וכאשר ישאל אדם ות ים לו העתק ככל ה מצא כתוב ,ובקלקול מה בהתחלפות השמות או
בסיבה מתהפך בתחבולות ,אין להאשים את אחד מהאדו ים ולא את הכומר ,כי לא למראה עי יהם
העידו וכתבו בספריהם רק כאשר הגיע להם בכתב מהרופא הכותב מפי משרת החולאים ,ולא רמיא
עלייהו יותר] ,ד[ גם הרופא אי ו מצווה להסתכל בפ י המת לידע כי זה הוא אשר שמו הי' כך ,ואין עולה
כלל בדעתו להיות כחושש וחוקר וכו' ,ואחרי הודיע את כבוד מעלתו כ "ל ,בעצמו ישפוט שאין בזה שם
ולתא עדות ערכאות ,וממילא לא שאר רק מה ש מצא כתוב פלו י מת שדי ו מבואר באה"ע סי' י"ז סעי'
י"א ,ועוד גרוע מכמה טעמים] ,ה[ וכבר ביאר להדיא ב"י בתשובותיו בסי' ז' בדי י עכו"ם מסל"ת שלדעתו


לא מיקרי כלל מסל"ת כל שה כרי מתכוון להודיע שמת פ' ,ואף בהגדה שלא בב"ד ,וליש א דמסל"ת
הכי דייק שאין כוו ת הודעת מיתת פ' ,כגון חבל על פ' שמת שכוו תו להתאו ן עליו או שאומר פ' מת
פתאום ותמהון לדבר ,שכוו תו לספר איך אירע מיתת פתאום וכו' יעו"ש ,ולדעתי שאף החולקים בזה על
הב"י מודה בגוו א דידן שהשומר ממו ה בזה ,ובעת שמודיע ממיתת א' מהחולאים הוא בכוו ת עדות
ממ ו להרופא ולא ע"ד שיחה בעלמא ]יעוין ביבמות דף קכ"א ע"ב ובא"ע סי' י"ז בב"ש ס"ק מ"ח שאי ו
בכלל מסל"ת[ ,וכמו"כ מה שכותב וחותם הרופא הוא בכוו ת עדות וכן כל עשי' בזה ,מעתה לא שאר ל ו
שיור צידוד רק מפאת הגדת הבע"מ ]חייל[ יהודי אשר אמר ששאל לכמה בע"מ והגידו לו שפ' מת ו קבר
וכו'.


 
 
וה ה מלבד מה שהרבה פוסקים ומשיבים חלקו על דברי הבי"א והעט"ח ,ויש שהשיבו על כ"א
מטע ותיהם) ,ולדוגמא יעוי' בשו"ת אמרי דוד סי' י"ג שהשיב בפרטות על כל ד' הטע ות של העט"ח,
אחת אחת בטוטו"ד יעוש"ה(.
מלבד כן יש כמה פוסקים שכתבו בשאלות שו ות ש זדמ ו לפ יהם ,שאין בהם מקום לחשוש לחששותיו
שחשש העט"ח ,והעלו דאף העט"ח יודה להקל בהם ,וכן הוא גם ב ידו ו ,שכמה מחששותיו אי ם
שייכים כלל לפי המציאות ,דהיי ו א .החשש שהחותם על ההודעה שפלו י מת לא ראה בעצמו שהוא מת,
רק שקיבל הידיעה מהרופא שהוא קיבלו מפי א' ממשמשי החולאים ,וע"כ אין מדקדקים די הצורך ,כי
באם יימצא איזה קלקול בהתחלפות השמות וכדומה ,לא יוכלו להאשים אותם ,כי לא למראה עי יהם
העידו וכתבו בספריהם ,רק כאשר הגיע להם בכתב מהרופא הכותב מפי משרת החולאים ,ב .החשש שגם
הרופא בעצמו אי ו מצווה להסתכל בפ י החולה לידע כי זה הוא אשר שמו הי' כך וכו' ,ג .החשש
שהודעתם הוא בכוו ת עדות ולא דרך סיפור והגדה בעלמא ]עי' טושו"ע סי' י"ז סעי' י"ד ,וש י הדיעות
ברמ"א שם[ ,ד .שאין להממו ים האלו דין אמ ות של ערכאות.


 
וה ה כל אלו החששות אי ם קיימים בזמ ו וב ידו ו א ו ,כי א .המשמשים דהיי ו ה" ורסעס" רואים
בעצמם את החולים ,ב .הרופא הקובע את מיתתו )וחותם את ה"תעודת מות"( מחוייב עפ"י חוק המדי ה,
לא רק לראותו מת רק גם לבודקו בבדיקה גופ ית )ה שימה והדפק( ובבדיקה וספת ע"י קארדיאו-גראם
מאשין )והתוצאה תהי' קו פשוט ,שזה סימן מובהק שהלב אי ו פועל עוד רח"ל( ,ג .הודעתם לקרובי
המשפחה אי ו לשם הגדת עדות ,רק מצד חוק המדי ה המחייבת כן ,וממילא ד .אכן יש להם אמ ות של


ערכאות ,כי לא מרעי פשייהו ,כי כהיום לפי המציאות הוא מילתא דעבידי לגלויי ,ולדוגמא ציין לדברי
הפוסקים שכתבו כן להדיא לע ין כל החששות האלו.


 
דהיי ו בע ין החשש שהרופא סומך על מה שאחרים מגידין לו ,יעויי' בשו"ת מהר"ש ע גיל ח"א סי' צ"ד
בעדות מרופא שפלו י תגבר חליו ביום ה' ומת ,העלה להלכה דבמת על מטתו ,ש ה י מ ו ס הוא
שה ר ו פ א ה ו ל ך ב ע צ מ ו ל ר א ות א ת המ ת  ,א " כ י " ל ד ח שי ב כ ע ר כ א ו ת ד ל א מר ע פ ש י ' ,
ו א מ ן א ף ב א ו פן שא י ו מ ס ל " ת )אלא ששוב מהסס מצד חשש אחר שכת' העט"ח(.
וכמו"כ עי' בשו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ס"ו )ד"ה וגם יש( שהעלה דכתב מביה"ח עדיף וז"ל :וגם יש לצרף
ב "ד תעודת הערכאות ,וגם לשי' הסוברים דערכאות אי ם אמ ים בזה ,כבר העליתי בתשו' למעדו יץ
ברוסיא ,דת ע ו ד ת ב י ת ה ח ו ל י ם ע ד י ף ט פ י  ,ש ה מ מ ו י ם ב א י ם ב עצ מ ם ו רו א י ם בע י י ה ם
וכו' ,ע"כ .וכן שם בסי' צ"ב )וה ה בעיקר( וז"ל :ובדבר עדות הערכאות כבר הארכתי בחיבורי מהרש"ם
ח"א סי' ו' וסי' קי"ח וח"ב סי' ל"ב ,והעליתי להקל ,וע"ע בתשו' ודע בשערים מהדו"ת סי' ל"ו וסי' ל"ז,
ותשו' הרי"מ חאה"ע תק"ע סי' ד' וכו' ,וכ"כ בח"ז סי' ק"ה ,ובדע"ת סי' ט"ו סק"מ ,ובסי' ל"ב סקי"ז,
ובסי' ל"ט סקט"ו ע"כ.


 
ולע ין החשש שהוא בדרך עדות ולא בדרך הגדה וסיפור ,יעויי' בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' קכ"א וז"ל:
לאחר העיון בכל הגב"ע והדעפעשין ]טעלעגראמס[ ששלח כת"ר ,ראה להתיר העגו ה ה "ל ,כאשר כבר
הארכתי בכמה תשובות להתיר עפ"י עדות ערכאות ,ובפרט הכא שש י הדעפעשין והמכתב הראשון הי'
בלי שאלה והוי מסל"ת ,ו א ף שה י ' ה ט " ג ו ה מ כ ת ב לה א ש ה  ,ה ו י מ ס ל " ת ,ול"ד לאומר אמרו
לאשת פלו י שמת בעלה דל"ה מסל"ת כמבואר בכ"ד ,דשם כיון דהי' א שים לפ יו ,והוא מצוה לומר
לאשתו ,ראה ש תכוין להעיד או להתיר ,א ב ל ה כ א א י ו יו ד ע למ י ל כת וב ר ק ל א שת ו  ,ו גם
כ ך הו א ח ו ב ת ם ל ה ו ד י ע לא ש ת ו  ,ו ע ו שה כ פי ה ח וק ה מ ו ט ל על י ו וי ש לד ו ו כמ ס ל " ת,
וכבר כתבתי סברא זו בספרי שו"ת אמרי יושר ח"א סי' קי"א ,ואח"כ מצאתי סברא זו בשו"ת שמן רוקח
סי' כ"ז ,וגם בתשו' פרשת מרדכי סי' כ"ו כתב כן ,רק בסי' כ"ז שם כתב להחמיר ,והדברים סתראי
י הו ,ועכ"פ ב צ י ר ו ף הי ת ר ע ר כ א ות שמ קי ל ה ח ת " ס ז " ל ג ם ב ל י מ ס ל " ת ו וד א י ד יש
ל הק ל וכו' ,ע"כ.
וכעי"ז כת' גם בספרו מ חת פתים סי' י"ז סעי' ט' לע ין הודעה מביה"ח של הצבא שפלו י מת ויבואו
לקוברו וכו' ,והשיב שם על טע ת העט"ח ה "ל ,וז"ל :וה ה מ"ש דלא מיקרי מסל"ת ,דכוו ת המשמש


להעיד וכן כולם וכן חושש בתשו' בית יצחק אה"ע ח"א סי' פ"ד ,ולע "ד בכל ע ין שכיוון להעיד לא מה י
דתו אי ו מסל"ת ,דהא מתכוין לשום דבר ,וכיון דאין א ו יודעין לאיזה דבר מתכוין אולי כיוון להתיר
אשתו וכדומה ,אבל ה כ א א ו י ו ד ע י ם כו ו ת ם  ,ש הי א ל עש ו ת כ ח ו ק ח ו ב ת ם ה מ ו טל
ע ל י ה ם  ,ו מש מש ב י ה " ח ח י י ב ל ה ו ד י ע ל ר ו פ א שמ ת פל ו י  ,ו ה ר ו פ א ל ממ ו י ם  ,ו כ י ון
ד ח ובת ם ה י א ל ה ו ד י ע ה א מת ו ל א ש ק ר  ,א י ן זה מ ג ר ע ע י ן ל פ י ת ו מ ו  ,ו ל " ד ל ת כ ו ין
ל הע י ד וכו' ,ע"כ.


 
ולע ין החשש שאין להממו ים האלו דין אמ ות של ערכאות )מלבד המון הפוסקים ש עתיק להלן שחלקו
בכלליות על"ז( ,ביא להלן באריכות דברי המהר"ם שיק )סי' מ"ב( לע ין הודעה מהמשמשים בביה"ח
דמה י ,דה ה בערכאות יש ב' מעלות ,א' חזקה דלא מרעי פשייהו ,והב' דאפשר להיגלות מיד " ,ו י ד וע
ד המ ש מ ש י ן ב ב י ת ה א ס ו ר י ן ש פ י ט ע ל ע ר צ ר י כ י ם המ שמ ש י ן ל ה ג י ד ד ב ר זה א ם מת
א ח ד מ ה ם מ י ד  ,ו א " כ אז י ו כל ה ד ב ר ל ה ת ב ר ר מ י ד  ,ו מה א י ט ע מא ר א ו י ש י היו
א מ י ם מ צ ד ב ' ט ע מי ם ה " ל  ,א ' ד ה ם כ ע ר כ א ו ת  ,ו ג ם דה י א מל ת א ד ע ב י די ל ג ל וי י " ,
עייש"ה.
וכמו"כ כבר הזכר ו דגם בשו"ת עצי חיים סי' כ' מבואר דעדות הממו ים בביה"ח עדיף מהממו ים בצבא
המלחמה ,וז"ל בתו"ד :וא"כ מבואר דשיטת הד"ח דאפי' המתירים ע"י הערכאות ,מ"מ במלחמה גם
הם מודים דלא סמכי ן על הערכאות ,לכן על עדות הערכאות במלחמה לא מלא י לבי לומר בזה דבר ,כי
אם ע ל ה ע ר כ א ות ש ב ס פ י ט אל ש ל א ב מל ח מ ה  ,כ ב ר ת ת י ה ס כ מ תי ב צי ר ו פ א ד רב ן
ל הי תר א ,ועי' בתשו' א"ז זללה"ה באב"צ סי' כ"ה ,ואם כי בזה"ז רבו בעוה"ר כמה עגו ות ואין לך
שעה"ד יותר ,ומי שדעתו רחבה ויסמוך על הערכאות לא הייתי מוחה בו ,אבל א י אין בכחי להצטרף
עמהם וכו' ,ע"כ.



וה ה לכאורה יש לדון עוד על עדות הממו ים בביה"ח שפלו י מת ,אם יש לסמוך על"ז מכיון שהי' ע"י
הטעלעפאן.
אמ ם מלבד מה דלפי הרגיל ,כאשר הגיעו א שי הח"ק להוציא את המת מהביה"ח ,שמעו אישית
מההמו ים שפב"פ שמת מו ח בחדר פלו י ,וכן בעת שקיבלו מהם "תעודת המות" ,אמ ם מלבד כן כבר
בירר ו במקו"א )לע ין שאלת העגו ות שמתו בעליהן בפצצת "ב י י התאומים"( והבא ו דברי הפוסקים


הוותיקים האחרו ים דשפיר יש לסמוך גם ע"י עדותם דרך הטעלעפאן ,וסומכים בזה על פסקו של
השבו"י הידוע בח"א סי' ק' שהו"ד בבאה"ט סק"ל ופ"ת סק"  ,והפוסקים דעימי' ,המקילים עפ"י טב"ע
דקלא] ,ופשוט דגם ב ד"ד אף שלא הכירו אישית את הממו ה מביה"ח שקרא ע"י הטעלעפאן ואת קולו,
אך הרי ל ידו ו אין פק"מ לדעת בפרטות שם הממו ה משם ,אלא די ל ו בזה שהוא א' מהממו ים משם,
וע"כ מכיון שהי' ברור עפ"י המספר שממ ה צלצלו שהוא א' מהממו ים שם ,כלל בדברי הפוסקים
שהקילו בזה וז"ב[) .וכן הובאו המון פוסקים המקילים כהשבו"י בזה באוצה"פ סעי' י' ס"ק פ' או"ק ב' כהכ ס"י,
הב"ש ,ברכת רצה ,שאילת דוד ,בית יצחק ,אחיעזר ,מהר"ש ע גיל ,ערוך השלחן ועוד(:
וראשית יש לציין על אחד מגדולי הפוסקים ואבירי ההוראה ,שכבר דיבר מזה בקצרה בזמ ו) ,ולפלא שלא
הובאו דבריו בשום אחד מספרי המלקטים בע ין זה ,וכן לא הובא באוצה"פ בדברם מע ין הסמיכה על הטעלעפאן בהיתר
עגו ות ,עיי"ש בסעי' י' ס"ק ע"ט או"ק ג' ,ובהשמטות שם בשם שו"ת תועפות ראם סוסי' מ"ה שכ' דאפי' החולקים על

השבו"י ה "ל יודו בזה ,דהמדבר אומר א י פלו י מודיע שפלו י מת( וכ ראה רוח הקודש הופיע בבית מדרשו
שהתבטא על ע ין זה של טעלעפאן שהי' המצאה חדשה בזמ ו בלשון " ו ל ד עת י זה מ קצ וע ג ד ול
ב הי תר ע ג ו ה " ,והוא הגאון הגדול בעל שו"ת בית יצחק הגאון האדיר ר' יצחק שמעלקיש ,באהע"ז
ח"ב סוסי' י"ג בהג"ה ,וז"ל:
הג"ה בע ין אם יכולה האשה לעשות שליח לקבלה אם בעלה מסוכן בעיר אחרת ,ע " י מ כ ו ת
טע ל ע פ א ן ה ע ש ה ל קש ר ש י מ ק ו מ ו ת ר ח וק י ם ז ה מ ז ה א פי ל ו כמ ה מ א ות פ ר ס א ו ת ,
לע " ד ל הת י ר במקום שיש חשש שתפול לפ י יבם קטן ,חדא שיכול השליח להכיר קולה של האשה
המדברת אליו ,וכבר כתבתי )לעיל בח"ר סי' ע"ב אות ב"ג וסי' פ"ה אות א'( ד ט ב יעת ע י א ד קלא
מ ה י לע י ן ה י ת ר ע ג ו ה וה"ה לע ין שליחות הסופר והשליח לקבלה ,אמ ם אף אם זה לא הוי
שמיעת קול ממש דלא יכר טביעת עי א דקלא ,מ"מ לשליח לקבלה מה י באופן שיעמדו ש י עדים בעת
שהאשה מדברת לתוך המכו ה וגם יעמדו ש י עדים אצל השליח למען ישמעו כי הוא עשה שליח ,ועי'
בספרי ליו"ד ח"ב הגהות ומפתחות לסי' ל"א כמה די ים בזה ,ו ל ד ע ת י זה מ ק צ ו ע ג ד ו ל ב ה יתר
ע ג ו ו ת ,עכ"ל.
ומע יין לציין על ה"הגה" שהוסיף שוב בהגהות ומפתחות לסי' ה "ל שרואים שכיוון בכח תורתו ובחכמתו
להמצאה שהמציאו עשרות בש ים לאחר מכן ,והוא האפשרות לראות פ י המדבר ,וז"ל שם :הג"ה ואם
יצא אל הפועל מכו ת טעלעפאט או טעלעטאסקאפ אשר יוכל לראות גם צורת המדבר עפ"י
פאטאגראפיע ,אז יהי' ביותר קל להתיר עשיית שליח לקבלה ע"י המכו ה ה "ל ,עכ"ל.
ויעויי' עוד בשו"ת תועפות ראם )להג"ר רפאל א קאווה מגדולי רב י איזמיר( ח"ב סוסי' מ"ה שכת' שהוא
מילתא דפשיטא לדעתו ד"עפ"י הטלפון בוודאי מתירים את האשה" ,ועיי"ש בסוף התשו' שכת' לדבר
פשוט דאף הפוסקים החולקים על השבו"י ה "ל המובאים בפ"ת סק"  ,יודו בזה דהם לא חלקו אלא


באותו דון שלא ידעו ,אלא מקולו ה שמע ד ו בדעתם שהוא פלו י ,לא כן ב ד " ד ש זה המ ד בר
מה א ל ט יל פ ו ן מ כ ר יז ו א ומ ר פל ו י מ ת ב ב י ר ו ר  ,ו ו ס ף לת ו ס פ ת ט וב א ג ם ט בי עו ת ע י א
דק ל א ב ו ד אי כ ו " ע י ו ד ו ד א זל י ן ב ת ר ע ד ות זה ה מ ד ב ר  ,ד ה ו י מ מש כמ ס ור ב פ י ו
עכ"ל.



וכן וטה בשו"ת מהרש"ג סי' ז' אות ד' וז"ל :יש להסתפק בהא דמבואר באהע"ז סימן ק"כ שאין כותבין
גט אלא בשמע מפי הבעל שיאמר כתבו גט לאשתי ,אם שומע קולו על ידי טעלעפאן וראדיא אם מותר
לכתוב גט וכן בסימן י"ז בשמע קול שפלו י מת משיאין את אשתו אם שמע על ידי טעלעפאן וראדיא מה
די ו .וע ין זה שכתבתי הוא צרך יותר ,וה ה אם כי ראה להקל בזה מאחר שלע ין גט מבואר בהדיא
בש"ס גיטין דף ס"ו דמי שהיה מושלך בבור ואמר כתבו גט לאשתי דכותבין ו ות ין ,ומשמע להדיא בש"ס
דאפילו אי ו רואה אותו וכו' וא"כ על כרחך דמיירי אפילו אי ו רואה אותו ,וכן בסוף יבמות בשומע בת
קול שפלו י מת משיאין את אשתו ,ו א " כ ה " ל א ג ר ע ק ו ל רא די א א ו טע ל ע פ אן מ ק ו ל ס ת ם,
רק שבגט היה צריך שיאמר הקול וכו' ,מ"מ חלילה אי י אומר למעשה רק ה י מעורר על דבר זה ועדיין
צריך להתיישב בדבר ]עוד מזה בח"ב סימן ר"ן עיי"ש[ ,ע"כ.
וכן העלה להיתר בזה בשו"ת שערי דעה )לעמבערג ש ת תרל"ח( מהדו"ק סי' קצ"ד וז"ל השאלה :יור ו
מורי ו בהאי מלתא חדתא והמצאה חדשה ,אשר פשטה בזמן קצר במקום הטעלעגראף ע"י כלי הדיבור
ה קרא טעלעפון ,ואשר כבר הכי ו אותה מעיר לעיר במדי ת אשכ ז ,שהאחד מדבר במקום אחד בחלל
הטעלעפאן ,והש י העומד למרחוק אצל פי הטעלפאן ,הש י שומע קול המדבר מרחוק מלה במלה עד
שמכיר את קול המדבר ממש וכו' .וע"ז השיב ובסו"ד כת' וז"ל :ואמ ם לע ין שליחת הגט וקבלת עדות
ששאל כ"ת ,ודאי יש לדון בזה הרבה וא כי לא אוכל להחליט בזה ,יען כי הכלי ה "ל עוד לא תפשטה
במחוז זה ,ועוד יבצר מאתי לעמוד על תכו תו בכמה פרטים המסתעפים להע ין הזה אשר המה כהררים
התלוים בשערה ,ומוכרחים א ו לה יח קצת מקום להבאים אחרי ו ,וכהבטחה לא תשכח מפי זרעו ,אפס
כי אם אמת כון הדבר כמ"ש כ"ת שזה העומד במקום רחוק יכול להכיר בטב"ע של זה המדבר ,ה ה
ב כ ה " ג ט ב " ע ד ק ל א ו ד אי מ לת א הי א א ף ל ע ין א י ס ו ר א " א וכמפורש בגיטין )דף כ"ג(
ובחולין )צ"ו( וכו' ,ועכ"פ אם יהי' באפשרי לתקן הדבר באופן שלא יהי' מגרעת מצד ב"ד ועדים ,ודאי
יש לסמוך על טב"ע דקלא וכו' ,ע"כ.
וכן מצאתי ,מציאה דאתי לידי משמע בשו"ת עצי חיים )סי' ח' ד"ה אמ ם( דמבואר מתוך דבריו שאף לא
עלה על דעתו להסס כלל מלסמוך בעדות בעגו ות על ההגדה דרך הטעלעפאן ,וז"ל שם :אמ ם פלאתי
מאוד על מעכת"ה מדוע לא זכר במכתבו הארוך בפלפול וצדדים להיתרא ,העיקר מה שמבואר בהגב"ע


שיש כאן ש י עדים שר' יהושע יאקאבאוויטש מת ,ה א ח ד מ ה שש מ ע ע " י ה ט ע ל ע פ א ן ב פ עם
ר אש ו ה ,וגם מה ששמע אח"כ מאת האיש קאפלער אי גבער ,וכבר איפסקא הלכתא בסעי' ' בהמחבר
והרמ"א שם דבב' עדים לא בעי ן שיאמרו קבר והו וכו' ,ע"כ] .וגם בזה קצת פלא שלא הביאו ולא הזכירו
באוצה"פ שם לע ין היתר עגו ות ע"י טעלעפאן ,דברי המהרש"ג והעצ"ח האלו[.

וכן וטים להיתר בזה בשו"ת אהלי אהרן ח"ב סי' ס"ד אות ט' בתשובה ממחות ו הגאון רבי חיים ברלין
)בעמח"ס שמת חיים ,בן הגאון ה צי"ב( שמיקל לע ין התרת עגו ות ע"י עדות ש קלט בגראמאפאון
)טעיפ רעקארדער( ,ולכאורה ה"ה וכ"ש בטעלעפאן .וכן בשו"ת דופקי תשובה )להג"ר אברהם פרע קל
אבד"ק סערעד א באו גארן( קו ט' חקר הלכות בסוה"ס סי' י"ג .ובתשוב' מהגר"ש ווידער אבד"ק
ירעדהאז בקובץ ירושת פליטה סי' ו' לע ין מי וי שליחות לגט ,וז"ל :בדרכ ו זה לך גם לע ין השאלות
לע ין קול ע"י טעלעפון וכו' ,ועכ"ז בחמור מזה לע ין תק ת עגו ות ,ורוצה לעשות במקום שהוא שליח
ולעשות וליתן גט לאשתו ,אם יאמר בפה מלא ה י פב"פ ממ ה לשליח את פב"פ הסופר לכתיבת גט
לאשתי פב"פ וכו' וכו' ויש מפקפקים מחמת המש ה דצריכים השלוחים לשמוע קולו של המשלח עיין בזה
בשו"ת ב"א ק"ו ,וזה רק כדי שיהי' להשלוחים לב בטוח שרוצה ליתן הגט ויעש ו לשמו ולשמה ,וכל
לצרף הטעלעפאן הוספה לגב"ע ,ע"כ .וכן מיקל בזה לע ין גיטין בערוך השלחן הל' גיטין סי' ק"מ סי"ח
עייש"ה.
ועי' עוד בדברי הגאון בעל שו"ת משיב שלום )הג"ר שלום יוסף הלוי פייג בוים( בקובץ הבאר חלק ש י סי'
פ"ו אות ה' שדן בזה באריכות ,וגם הוא מיקל בפשיטות באופן שמכיר את המדבר ,וכשאי ו מכירו שאר
בספק יעוייש"ה )ועי' גם בשו"ת חלקת השדה להגאון אבד"ק בא יאהד בעל פרי השדה בסוה"ס בחלק ה ק' צמח השדה
סי' קפ"ב אות ב' אודות הסמיכה על ה"טעלעגראף" בהתרת עגו ה ,אך כ ראה שם כוו תו על טעלעגראם בכתב ,יעוייש"ה(.


 –
וה ה טרם ש בוא ל"צד ההיתר הב" ,דון א פורתא במה שעורר י חכ"א דאולי יש לחוש להחמיר יותר
ב ד"ד בעת ששוררת החולי המהלכת הקארא "א שיהא ידון בגדר של מגיפהֶ -דבֶ ר ,והרי ב ֶדבֶ ר מצי ו
שיש ש י דיעות בגמ' )יבמות קי"ד ע"ב( ובשו"ע לגבי אשה שבאה בשעה שהי' ֶדבֶ ר בעולם ואמרה מת בעלי,
אם אמ ת ,וטעם המחלוקת בגמ' הוא אם אומרת בדדמי כמו במלחמה ,או דאמרי ן דאי ו כמלחמה,
דסמכי אדאמרי אי שי שב ש ין הוה מות א ואי ש בלא ש י לא אזילא ,וכן בשו"ע אהע"ז סי' י"ז סעי' "ה
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יש בזה ש י דיעות ,דעת המחבר ד אמ ת ודעת הי"א דאי ה אמ ת )דעת הטור ורבי ו ירוחם( ,מעתה אולי
בדבֶ ר ,ובפרט גוי במסל"ת.
יש לחשוש גם שלא להאמין לעד א' ֶ
והשב ו על"ז דזה ליתא מג' טעמים:
ראשית ,כתבו כמה פוסקים מובהקים דלא מקרי דבר לע ין זה ,כ"א באופן ההגדרה המבוארת בגמ'
וטושו"ע לע ין גזירת תע ית ,והם הגאון הפוסק המובהק רבי מאיר אריק בתשובתו שבס' מראה יחזקאל
)גלי א( סי' י"ב שכת' להדיא דאף להמחמירין ב ֶדבֶ ר ,עכ"פ צריך להיות כפי המבואר בש"ס לע ין תע ית
כ "ל ,וכ"כ באריכות בשו"ת עולת יצחק סי' קצ"ג לע ין ידון דומה ל ידו ו ,שהועד על א' שמת במקום
פלו י בביה"ח במחלת החולירע ,שהיתה אז מחלה מהלכת ,יעוייש"ה.
וה ה לפי ההגדרה הזאת לא הי' כאן ב"ה בגדר ֶדבֶ ר ,כי במת י' תע ית י"ט ע"א ת ן איזהו דבר ,עיר
המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממ ה ג' מתים בג' ימים זה אחר זה הרי זה דבר ,פחות מכאן אין זה
דבר ,וכן פסק בטושו"ע או"ח סי' תקע"ו ס"ב :איזהו דבר ,עיר שיש בה ת"ק רגלי ויצאו ממ ה שלשה
מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר ,יצאו ביום א' או בד' ימים אין זה דבר ,היו בה אלף ויצאו
ממ ו ששה מתים בג' ימים זה אחר זה הרי זה דבר ,יצאו ביום אחד או בארבעה ימים אין זה דבר ,וכן
לפי חשבון זה ,ואין ה שים והקט ים וזק ים ששבתו ממלאכה בכלל מ ין א שי המדי ה לע ין זה .ומעתה
הרי פשוט דלפי ריבוי האוכלסין במקומי ו ומספר ה עדרים ,אין זה בגדר דברב.


 
ש ית ,הקילו הרבה פוסקים קדמו ים ואחרו ים דלא דמי בזה דין הגדת עד אחד לדין הגדת האשה ,דהן
אמת שבתשו' הר"ן סי' ג' שפסק כהדיעה שהאשה עצמה אי ה אמ ת בדבר ,פסק כן גם לע ין עד אחד
בדבר ,והביא כן מהרי"ף והרמב"ם ,והו"ד ביש"ש פט"ו דיבמות סי' ב' ,וכ"פ בשו"ת מהרשד"ם סי'
רל"ט ,ובשו"ת פ י יהושע ח"א סי' י"ג ,ובשו"ת בית אפרים סי' ל"ז ,ובשו"ת ד"ח ח"ב סי' צ"ח.
אך לעומ"ז הקילו בזה בשו"ת משאת ב ימין סי' צ"ח )עיי"ש שכת' דגירסא מוטעת זדמ ה לו להר"ן
ברמב"ם ,ואגירסא זו סמך ופסק לחומרא ,אבל בספרי הרמב"ם שלפ י ו כתוב אמ ת ,וגירסא זו
שבפ י ו כו ה היא לפי הטעם שכ' הרמב"ם שם ,ועל גירסא זו סמך הב"י וכו' ,ואילו ידע הר"ן הגירסא
האמיתית אפשר שהי' סומך על הרמב"ם לקולא בין באשה עצמה בין בע"א ,ולפיכך אין ראיה כלל
ב


                  
  
 




מדברי הר"ן] ,וכ"כ גם בשו"ת דרכי ועם שצויין עליו להלן ,ד"הדעת מכרעת דגירסא משובשת זדמ ה לו
להר"ן ברמב"ם"[( ,ושפיר מצי ו לחלק בין אשה עצמה לע"א וכו' ואפי' את"ל דאין לחלק בין אשה עצמה
לע"א ,מ"מ כל היכא דאיכא פלוגתא דרבוותא יש להקל בעיגון אשה .והו"ד המ"ב בשו"ת שמן המשחה
סי' ק"ו ,והסכים לדבריו להקל בע"א בדבר בלי קברתיו.
וכן פסקו בשו"ת ריב"ש סי' שע"ה ,והו"ד בשו"ת דרכי ועם סי' "ז ,וכן הביא שם בשם הריא"ז )עיי"ש
שכ' טעמא רבה ומסתברא לחלק בין האשה לע"א( ,וכן פסק בסדר אליהו רבה סי' ח' )להג"ר אליהו
אלפא דרי – קושטא ש ת תע"ט( והעלה באריכות דיש להתיר גם מטעם ס"ס עייש"ה ,וגם סתייע מדברי
המ"ב והדרכי ועם ה "ל ,וגם הוא כת' על דברי הר"ן כ "ל ש זדמן לו וסחא משובשת בדברי הרמב"ם,
וכן הקיל מטעם ס"ס בשו"ת כרם שלמה סי' י"א ,וכן בספר ה ודע והמפורסם בדי ים אלו מראות
הצובאות ס"ק קפ"ט )אף שלא רצה להקל מכח ס"ס ה "ל ,דס"ס לא מה י גד חזקה דא"א ,וכמו שהעלה
הט"ז ביו"ד סו"ס ק"י וכו'( ,מ"מ העלה להלכה להקל בזה ולסמוך על הרמב"ם ושו"ע שפסקו דדבר אי ו
כמלחמה עכ"פ בע"א ,כיון שדעת כמה פוסקים דע"א במלחמה אמן אפי' לכתחלה ,ולרמב"ם ושו"ע
גופיה מי אי ה אסורה אלא לכתחילה ,וא"כ גבי "דבר" הסומך על הרמב"ם ושו"ע אין מז יחין אותו וכו',
וגם הוא סיים ד"אילו הוי ידע הר"ן גופי' ה וסחא הכתובה בספרי הרמב"ם שלפ י ו שפוסק להקל ,גם
הוא לא הי' מחמיר בזה" ,ע"כ.


וכן הקילו בזה למעשה עוד כמה פוסקים ומשיבים וותיקים ,והם ,שו"ת ברכת יוסף סי' ל"ג ,שו"ת בית
אברהם )להגר"א אבלי( סי' כ"ו )עיי"ש שלעומת דברי המראות הצובאות ה "ל שלא רצה לסמוך על
הס"ס ,הביא גד זה דברי הרבה פוסקים הסוברים דס"ס מה י גם במקום חזקה עייש"ה( ,שו"ת חבצלת
השרון סי' מ"ט ,שו"ת משיב כהלכה סי' ה'.


  
והשלישית ,כתבו כמה פוסקים מובהקים דאין להחמיר ב ֶדבֶ ר ,רק באופן שרבים ברחו מאותו מקום
מפחד החולי ,כי כן מצדד בשו"ת כ סת יחזקאל סי' מ"ה ,עיי"ש שהביא ראי' לזה מדברי התוס' ריש פ'
האשה שלום )ד"ה זימ ין( דטעמא דמלחמה הוא משום שיראה לעמוד שם ,אבל היכא שעומדת שם עד
שימות לא אמרה בדדמי ,וכ"כ הרבה פוסקים ,ולפי"ז מה שאמרו בגמ' דדבר כמלחמה ,היי ו מגיפה
ודבר גדול שרבים מלטים על פשם ובורחים לשדות וכרמים ,אבל חולי העיפוש אשר לפי ה שמע
שכיחא באותו מקום ואין אחד בורח מן העיר ,לא שייך בדדמי וכו' ,אלא שסיים דמטעם זה אין ב ו כח
להתיר ,וכפי מפ י שא ו מדמין עשה מעשה וכו' ,אמ ם בשו"ת דבר משה )להגר"מ תאומים( מהדו"ת סי'
ל"ג הביא דבריו לצד היתר ב ידון שלו בע"א שהעיד על פלו י שמת בחולירע ולא הזכיר קברתיו ,והעלה
להלכה ב ידון שלו דהעדות היתה שמת בהחולירע שהי' שם ,ג"כ אי ו בכלל דבר שיהי' בו חשש בדדמי כמו


במלחמה ,וכן בשו"ת משיב דבר ח"ד סי' כ"ה העלה להתיר מטעם זה ב ידו ו ,שלא ברחו יושבי העיר בעת
החולי ,וכולם ראו מה שעלה עם החולים ,דמהיכי תיתי לומר בדדמי עייש"ה.


והרביעית ,מצי ו לכמה פוסקים ומשיבים מובהקים שהקילו כב ד"ד שיש כתב מבית החולים שפלו י
הדבֶ ר ,כי כ"כ להתיר בשו"ת באר משה )להגר"מ דא ושעווסקי אבד"ק סלאבודקא – וויל א
מת שם מן ֶ
תרס"ה( עפ"י מכתב מע"א שפלו י מת בביה"ח בדבר בלי קברתיו ,דשם בודאי כתבו המתים ,ומשם
מוליכים לקבורה ,ואין מקום לחשש בדדמי ,וכ"כ כקדו"ז הגה"ק מדזשיקוב בשו"ת אמרי ועם ח"ב סי'
כ"ו )ד"ה אך שאלתי ו( ב ידון כזה ,דבוודאי אותם הממו ים בהשפיטאל ומשמשי החולים אין כותבים
בהפ קס עד ש יסו אותו וידוע להם בבירור שמת ,ול"ש בדדמי רק בהגדת איש אחר שיוכל לומר שראה
אותו בהעברה בעלמא ו דמה לו שמת ,אבל לא על הממו ים האלה וכו' ,ע"כ.
וכן וטה להלכה מרן הק' בשו"ת דברי חיים ח"א סי' ל"ג ב ידון שבא כתב מהצבא שפלו י מת בביה"ח
בדבֶ ר ולא הוזכר קברתיו ,וכת' דיש סברא לומר דגם להמחמירים בדֶ בֶ ר ,מ"מ ב "ד דידוע מ הגם אז
ֶ
דתיכף כשמת קבר בלי שהיה בזהירות גדולה ,א"כ בכתבם שמת ,כוו תם ש קבר וכו' ,והגם דידעי ן שאין
כח בסברת הכרס להתיר ,מ"מ כיון שבלא"ה הרבה מקילים בזה ,יש לסמוך על סברא כזו ,אך עכ"ז לא
החלטתי להתיר ע"ז לחוד וכו' ,ע"כ.

–

 
ה ה עיקר מחלוקת הפוסקים שהזכר ו לעיל לע ין עדות גוי וערכאות ,סובה על ה קודות דלהלן ]ועוד
שאר פרטים שאי ם וגעים ל ד"ד[ ,והם) :א( אם עדות ערכאות יש לה אמ ות באופן דלא שייכי בה ,דיש
פוסקים הסוברים דעדיפי מסתם גויים ו אמ ים אפי' באופן שאי ם מסל"ת ,ויש פוסקים הסוברים
ד אמ ים רק במסל"ת ,ו כלל בזה )ב( האם אמ ים כשמכוו ים להתיר ,וגם )ג( אם אמ ים כשהשיבו ע"י
שאלה מאתם ,ושוב חלקו )ד( מהו בגדר ערכאות ,ועפי"ז ד ו ב ידו ים שו ים שבאו לפ יהם האם חשבים
להלכה כערכאות דלא מרעי פשייהו ,וגם )ה( כלל בכל האמור ,האם יש להתיר עפ"י תעודת מות )טויט
שיין( בב' אופ ים כששלחו עפ"י בקשה וכששלחו מעצמם.




 
וה ה ודע דראשי "המחמירים" בזה מקבוצת הפוסקים הסוברים כן ,הם הגאו ים המובהקים הגר"מ
בא עט בשו"ת פרשת מרדכי )סי' כ"ז(ג הגאון בעל שאגת ארי' וקול שחל )לבן ב ו של הב"ח ,סי' כ'(,
ג

    



 וכן ידוע בזה דעתו של הגאון בעל ברוך טעם בשו"ת עטרת חכמים,הגאון בעל שו"ת בית אפרים סי' ל"א
.()סי' ח'( להחמיר )עי' להלן שהעתק ו בקצרה חמשת עיקרי הטע ות והחששות שהעלה הגאון על היתר זה
 ובי יהם מרן בעל דברי חיים,ואחריהם החמירו כמה פוסקים ומשיבים מגדולי האחרו ים כשיטתם
 שו"ת בית שלמה, וצ"ח ועוד( שהחמיר כדעת חות ו העט"חד,' ס,מצא ז בכמה תשובות )ח"ב סי' "ה
 שו"ת עמק,( ועי' בסו"ד בסי' מ"ז שכת' דאף שאי ו מהאוסרין אי ו מהמתירין עייש"ה,)סי' מ"ז ו "א
,(' סי' מ, שו"ת תורת חסד )לובלין,(' שו"ת הרי"מ )סי' ד,( שו"ת אמרי אש )סי' כ"ה,(שאלה )סי' ל"ב
. שו"ת ברכת רצה )סוסי' ב'( ועוד,(שו"ת אמרי דוד )הורוויץ סי' מ"ו



 וראש המקילים הוא,אמ ם מלבד מה דרבו הפוסקים המובהקים המקילים אף שלא במסל"ת
 וכדעתו פסקו בשו"ת כ סת,המהרי"קה )שורש קכ"א(ו שסמך עליו להלכה הטו"ז יו"ד סי' שט"ז סק"ד
 והגאון מהר"ש כ"ץ בתשובתו שבס' שאגת אריה וקול שחל ה "ל,(יחזקאלז )סי' "ב דף ע"ב ד"ה ועפ"ז
 שו"ת בגדי כהו ה סי' י' אף, כמו בשטרי ערכאות, דיש לסמוך על כתב השופט אפי' אי ו מסל"ת,סי' י"ט
.ע"י שאלה ולא מטעם מסל"ת
' ה"ה מר א ורב א בשו"ת חתם סופר סי' מ"גח ומ"ד וסי,וכן פסקו אחריהם אב וב ו שראו את החידוש
 עיי"ש שמביא, וב ו אחריו בשו"ת כתב סופר )סי' כ"ג,(צ"ד )וסוף התשוב' הובאה בפת"ש סי' י"ז ס"ק "ג
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 והאריך להביא ראיות,דעת אביו ה "ל סי' מ"ג וצ"ד שכת' להאמין ערכאות בעדות אשה אף בלי מסל"תט
.(וסמוכין לדבריו
 ולהיות שרבים מהפוסקים הבאים אחריו סמכו על דעת,וה ה מרן החת"ס האריך בג' תשובות אלו
. עתיק תמצית דבריו כפי שהעתיקם בקיצור בפת"ש שם ס"ק "ג,החת"ס בזה
 ודעתו להתיר אף,( ועיין מע ין זה בתשובות חתם סופר ]אהע"ז ח"א[ סי' מ"ג ומ"ד וסי' צ"ד )הו"ד:וז"ל
 והוא, וכתב דלא מיבעיא אם ראה ישראל בעצמו בספר הערכי ש כתב בין המתים,בלא צירוף אומד ות
 כי, דודאי איתתא שריא בלי ספק,בע ין דליכא למיחש לש י יוסף בן שמעון ולא לש י שוירי ולא לבדדמי
, ואע"ג דכתב הרב המגיד דגוי מסל"ת בכתב לא מה י.הכתיבה ההיא ביום ש כתבה אי ה אלא כמסל"ת
 שאי, ועוד, להאמין גוי ומפי כתבם,וטעמא ראה לי משום הבו דלא לוסיף עלה תרי קולי בחדא דוכתא
 דדיבור מקרי ואמרי, מ"מ הכא בערכי עדיף כתבם מפיהם,אפשר להבחין מתוך הכתב אם הוא לפי תומו
שיקרא אבל לחתום שקר לא מרעי פשיה טפי כו' ]אלא דאם לא כתב בהדיא בספר ההוא שמת רק
 אם לא כאשר יבורר ש מחק מטעם, יש להסתפק אולי מחק מחמת בריחתו,ש מחק ע"י העברת קולמוס
, אלא דאפילו לא ראה הישראל באותו הספר רק שהשיג תשובה מקא צעלרייא ע"פ שאלה.[מיתה
ו ש וב מ מ ק ו ם א ח ר הש י ג ט א ט ש י ין ] כת ב מי ת ה [ כ ת ו ב ב א ו ת ו ע י ן מ מ ש ו ח ת ום
,  א ע " פ ש ש י ה ם ה ו י כ מ ו ע ד מ פ י ע ד כ י ה כו ת ב בעצ מ ו ל א ק ב ר ו, ב ח ות ם ש ל ע ר כ או ת
 ואפילו להרא"ש ז"ל ]בתשובה כלל "ד סי' א'[ שלא רצה להתיר בעדות שלא היתה.מ " מ י ש ל הק ל
 כי הכל רק, וטעמו "ל דאין ל ו להוסיף על מה שאמרו חז"ל,[תחילתה וסופה בכשרות ]עיין לעיל סקל"ח
 מ"מ בדור האחרון הזה,משום תק ת עגו ות וא"כ דילמא סגי בהך תק תא להאמין לגוי מסל"ת דשכיחא
שבעוו ותי ו הרבים שכיחי טובא ]מעשים[ בכל יום מא שי הצבא שא"א להשיג שום עדות אלא ע"י
. אין לך תק ה לעגו ות גדולה מזו,שאלה לערכאות של כרים
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ומסיים בסוף סי' צ"ד שכבר התיר זה תלתא זימ י ב ידון שבא לפ יו שהיהודים שאלו משרי קומידאט
והם כתבו למקום יע ראל קאמא דא ,ומשם שלחה תעודת מיתה העתק מפ קס הערכי וחתום בחתימת
יד גדוליהם וחתום בחותם האמבעט ממושב השרים ,והואיל והדבר יוצא מערכי לערכי וחתום גם בחותם
האמבעט ,דהמזייף בו מחייב ראשו למלך ,וחזקה גדולה דתרווייהו לא משקרי ,וגם מדכתבו על הדואר
והשיגו תשותבם על הדואר ,אין צריך קיום ,דמי ישיב לשרי קומידאט תשובה על שאלתם בבי דואר כי
אם מי ששלחו לו ,ועדיף משטרי פרסאי בגיטין י"ט ]ע"ב[ כו' ,עכ"ד עש"ה ,ע"כ.
וכן העלה עכ"פ להלכה כקדו"ז בשו"ת בית שלמה )סי' מ"ז שם ,עיי"ש בתו"ד שכת' דעיקר אמ ות
מסל"ת הוא משום דקושטא קאמר וכו' וכבר כת' המהרי"ק ועוד דמסל"ת לאו דוקא אלא כל דמוכח
דאי ו משקר הוי כמסל"ת ,והאריך ומסיק דכיון דאין סתירה לזה מגמ' ופוסקים הי' ראה ברור לסמוך
אעדות ערכאות בכתב להיתר עגו א ,אך למעשה כת' כ "ל דאף שאי ו מהאוסרין אי ו מהמתירין.
וכן בשו"ת מהריא"ז ע זיל )סי' כ"ו( מתיר בכל תוקף ועוז וכעין דברי הח"ס ובית שלמה ה "ל ,והוא
ב ידון הדומה מאוד ל ידו ו ,דהיי ו ב ידון "טאטען שיין" )תעודת מות( ש שלח בלי שום שאלה משום
אדם ,ול"ה שעת מלחמה כלל ,וגם האשה לא היתה שם ,רק הממו ים כתבו מעצמם ושלחו עדותם שמת
כמצווה עליהם מדת המלך וכו' ,והדבר ברור שא"א לשקר ולהחליף ,וכתב דחזקה זו עדיפא מכל חזקת
ערכאות דלא מרעי פשייהו ,וכת' ]בד"ה עתה בוא[ ש " כ ל ה ר ו צ ה לח ל וק ב ז ה א י ו בע י י ו א ל א
כ א ו מר על ע ץ שה ו א א ב ן " ( .
וכ"פ בשו"ת מאמר מרדכי )סי' ס"ה עיי"ש שמסתמך על דברי המהרי"ק והכ ס"י ה "ל( ,שו"ת שמן
רוקח )ח"ג סי' כ"ז(.


 
  
וכן פסקו בשו"ת שואל ומשיב )ח"א סי' י' וסי' קפ"ח( ,שו"ת זית רע ן ח"א תק"ע סי' ב' אות ב' ,כקדו"ז
בשו"ת אב י צדק )סיגעט ,סי' כ"ה ,עיי"ש שמסתמך על המהרי"ק והכ ס"י והחת"ס והד"ח סי' ל"ג
שמקילים(.
שו"ת מהר"ם שיק )סי' מ"ב ,עיי"ש שהסתמך על תשו' רבו החת"ס ה "ל ומבאר דבריו ,ועיי"ש שכת'
דבערכאות יש ב' מעלות ,א' חזקה דלא מרעי פשייהו ,והב' דאפשר להיגלות מיד " ,וי ד וע
ד המ ש מ ש י ן ב ב י ת ה א ס ו ר י ן ש פ י ט ע ל ע ר צ ר י כ י ם המ שמ ש י ן ל ה ג י ד ד ב ר זה א ם מת
א ח ד מ ה ם מ י ד  ,ו א " כ אז י ו כל ה ד ב ר ל ה ת ב ר ר מ י ד  ,ו מה א י ט ע מא ר א ו י ש י היו
א מ י ם מ צ ד ב ' ט ע מ י ם ה " ל  ,א ' ד ה ם כ ע ר כ א ו ת  ,ו ג ם דה י א מל ת א ד עב י ד י ל ג ל וי י "


וכו' ,וכ ת ב ת ע ו ד ה טא ד ע ן ש י י ן ה ש ל ח מ ע ר כ א ות י ש ל ו ג " כ מ ע ל ו ת ש י וכ ל ל ה ת ברר
די כ ו ל ל ש א ו ל א ח ר י ם  ,ו ג ם מ ע ל ות ה ע ר כ א ו ת  ,ו ל כ ך ש פ י ר סמכ י ' ב ע ד ו ת א ש ה "( ,וכ"פ
בשו"ת תפארת יוסף )סי' ח'( ,שו"ת ברית יעקב )סי' פ"ח( ,שו"ת אוריין תליתאי )סי' קמ"ב( ,שו"ת אב י
צדק )דעעש ,סי' מ"ה( לע ין "טד"ש" )טאדען שיין  -תעודת מות( ,שו"ת רמ"ץ )סי' י"א(.
וכ"פ בשו"ת אב י זר )סי' ס"ה ,ס"ז ,ע"ה( ,עיי"ש בלשו ו שכת' דדעת רוב האחרו ים להתיר בערכאות,
ובסי' ע"ו מתיר בפשיטות ע"י "טויט שיין" ,לבושי מרדכי )מהדו"ת סי' ו'( ,שו"ת אמרי דוד )פעדער ,סי'
י"ג( עיי"ש בדבריו לע ין "טוטין שיין" ,שו"ת בית יצחק )סי' פ"ד( ,שו"ת ודע בשערים )מהדו"ת סי'
ל"ה( ,שו"ת משיב דבר )סי' כ"ג( עיי"ש שהעלה דבערכאות לא בעי ן מסל"ת ,שו"ת באר יצחק )סי' ה' ע ף
ד'( ,שו"ת באר משה )ירושלימסקי ,קו ט' ב ין ירושלים סי' ו'( ,שו"ת אמרי יושר )ח"א סי' קי"א וח"ב
סי' קמ"ב( ,שו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' צ"ב( ,שו"ת זקן אהרן )וואלקין ,ח"ב סי' ק'( ,שו"ת הרי אפרסמון
)מהדו"ת סי' "ב( עיי"ש שכת' ד"האחרו ים סמכו אעדות ערכאות גם בלי מסל"ת כהוראת החת"ס".
וכ"פ בערוך השלחן )סי' י"ז סעי' פ'( עיי"ש שמעיד על מעשה רב מכמה גדולי הדור )וז"ל :היהודים
העובדים בחיל המלך כשמת אחד מהם ובא כתב חתום בחותם המלכות וחתום עליו שר הצבא שפלו י בן
פלו י וכי ויו מת ,היו כמה מעשים בדור שלפ י ו והתירו גדולי הדור שותיהם על פי כתבים כאלו ,רק
אם הולכים כפי ימוסי המדי ה דהיי ו שיהיה על פי ומער וחתום בחותם הממשלה וכו' ,אוצרות יוסף
)הגר"י ע גיל( ועיי"ש דאף העלה בסברות וראיות דאין צריך לחקור בתעודת ערכאות מאין הם יודעים את
זה ,קו ט' באר חיים מרדכי ) יאמץ( אות י"ז ,עיי"ש שכת' שגדולי האחרו ים רובם ככולם החליטו
כהכ ס"י והחת"ס לסמוך על ערכאות גם בלא צירוף אומד ות ע"כ ,שו"ת חלקת יעקב )חאהע"ז סי' "ו
אות א'(י ,וכ"כ עוד הרבה פוסקים ומשיבים.


 –
ראשית כבר זכר ו לעיל דברי מרן החת"ס שכת' לע ין "טאט שיין" וז"ל :דאפילו לא ראה הישראל
באותו הספר רק שהשיג תשובה מקא צעלרייא ע"פ שאלה ,ו ש ו ב ממ ק ו ם א ח ר ה ש י ג ט א ט ש י ין
] כת ב מ ית ה [ כ תו ב ב א ו ת ו ע י ן מ מ ש ו ח ת ו ם ב ח ו ת ם ש ל ע ר כ א ו ת  ,אע " פ ש ש יה ם ה וי
כ מ ו ע ד מ פ י ע ד כ י ה כ ו ת ב ב ע צ מ ו ל א ק ב ר ו  ,מ " מ י ש ל הק ל ,ע"כ.
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וכ"פ בישועות יעקב פירוש הקצר סקט"ו וז"ל :ובתשובה כתבתי במעשה שהי' לפ י ,באיש אחד ה לקח
לצבא הקיסר ירום הודו ו הרג שם ,ובא כתב ממקום גבוה יע ראל קאמ די משם ש הרג איש הזה
והזכיר שמו ושם אביו ,והארכתי בע ין אמ ות הערכאות בדי י ממו ות וכו' אמ ם הדבר יצא בהיתר ע"פ
אמ ות היע ראל קאמ די בצירוף עוד אומד ות וטעמים מוכיחים ש הרג ,ע"ש.
וכן פסקו בשו"ת ודע בשערים סי' ל"ה ול"ז ,עיי"ש בוויכוחו עם בעל חי' הרי"מ .שו"ת חסד לאברהם
מהדו"ת אהע"ז סי' טז .שו"ת מהריא"ז ע זיל )סי' כ"ו ,עיי"ש ב ידון "טאטען שיין" )תעודת מות( שכת'
כעין דברי הח"ס ובית שלמה ה "ל ,וכת' ]בד"ה עתה בוא[ ש " כ ל ה רו צ ה ל ח ל ו ק ב ז ה א י ו ב ע י יו
א ל א כ או מ ר ע ל ע ץ שה ו א א ב ן"(.
שו"ת מהר"ם שיק )סי' מ"ב( וז"ל :ו כ ת ב ת עו ד ה ט א ד ע ן ש יי ן ה של ח מ ע רכ א ות יש לו ג " כ
מ ע ל ו ת ש י ו כ ל ל ה ת ב ר ר די כו ל ל ש א ול א ח ר י ם  ,ו ג ם מ ע ל ו ת הע רכ א ו ת  ,ו ל כך ש פ יר
סמכ י ' ב ע ד ו ת אש ה "  .שו"ת אב י צדק )דעעש ,סי' מ"ה ,עיי"ש בדבריו באריכות לע ין "טד"ש"
]טאדען שיין  -תעודת מות[( .שו"ת אמרי אש )אה"ע סימן כ"ה( .שו"ת קול ארי' חאה"ע סי' פ"ו )לע ין
"טאדטע שיין" ,ועיי"ש בסוף דבריו שסיים וז"ל :וה ה כבוד ידי" הרב הגאון הגדול מהר"ם שיק "י
האבד"ק חוסט הסמוך לגבולי הסכים עמדי להתירא ,ובת אי שיסכים גם כבוד הדרת גאו ו ]הגאון
מהרי"ש אט זון בעל שואל ומשיב[ וי ופף ידו הגדולה להודיע ו דעתו הרמה בזה דהאי איתתא( .ועי' גם
מח ה חיים ח"ג אהע"ז סוסי' י"ז )ד"ה וה ראה לי( ש וטה לסמוך על "טאטע שיין" מא שי הצבא,
עייש"ה.
שו"ת הרי בשמים מהדו"ת סימן רכ"ג לע ין א' ש טבע בספי ה והגיע "טאדטען שיין" מהדירעקציאן
)עיי"ש בד"ה וה ה אף שכת' וז"ל :ולפי"ז יש מקום ב "ד לסמוך על המכתב
מהגעזעללשאפטסדירעקציאן ה "ל ,אף שהי' ע"י שאלה ,מדין ערכאות ,וכן ראיתי בשו"ת חת"ס אה"ע
סי' מ"ג מ"ד ש טה קו להקל לסמוך על עדות ערכאות בעגו ה ,וכ' שבערכאות יש לסמוך יותר כשהי'
מהם בכתב מבע"פ ,דכיון ש ות ין כתוב וחתום בודאי לא מרעי פשייהו ,ועי' ט"ז יו"ד סי' שט"ז סק"ד
שהביא דברי המהרי"ק לסמוך ע"ז לע ין עגו ה וכו' .כקדו"ז בשו"ת אב י צדק )סיגעט( ה "ל חאהעה"ז
סי' כ"ה )ב ידון מכתב מ"היעד עראל קאמא די" שפלו י מת וכו' ,ועי' להלן שהעתק ו מתוכן דבריו(.
שו"ת זית רע ן ח"ב סימן ל"ג לע ין "כתב משפיטאהל".
שו"ת כתב סופר סי' כ"ג )עי' לעיל שהעתק ו קצת מדבריו( .שו"ת וחי' רבי ו יוסף חמיה אהע"ז סי' צ"ד
אות ג' )ב ידון כתב מהממו ים בביה"ח וגם "קבלה טאטע שיין ]תעודת פטירה[ מן המאטריקען ]ספר
הרישום[ ה ערך על ידי הערכאות" שמסתמך להלכה על דברי זקי ו החת"ס בג' תשובות ה "ל.


שואל ומשיב מהדו"ק ח"א סי' י' .שו"ת בית יצחק )אה"ע ח"א סימן פ"ו ,עיי"ש לע ין שקיבלו
"טאטדע שיין"( .שו"ת תורת חסד חאהע"ז סי' ז' אות ז'.
ה צי"ב בשו"ת משיב דבר )ח"ד סי' כ"ג( .שו"ת יד הלוי אהע"ז סי' ט"ו .שו"ת אב י זר )סי' ע"ו( עיי"ש
שמתיר בפשיטות ע"י "טויט שיין" .שו"ת לבושי מרדכי מהדו"ת סי' ו' וסי' ע"דיא .שו"ת דרך יבחר סי'
מ"ז ,וז"ל :וה ה כ ב ר ה ו ר ה ז ק ן  ,ר ב י ו ב ס פ ר ו ה ג ד ו ל ח " ס ס י ' מ " ג ד י ש ל ס מ ו ך ל הת יר
ע פ " י כ ת ב מה ק אמ א ד א ו ט א ט ע ש יי ן  ,ו כ ד א י ר ב ו ל סמ ו ך ע ל י ו וכו' .חבצלת השרון סי' '
ו "א )ועיי"ש בסי' "א שכל זה עם היות שב ידו ו היו סתירות בין הכתבים(.
וכן כבר ציי ו לעיל על דברי המהרש"ם בכמה תשובות שהקיל בזה ,והם :בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' ו'
וסי' קי"ח ,וח"ב סי' ל"ב ,ובח"ג סי' ס"ו )ד"ה וגם יש( לע ין תעודת הערכאות וכתב מביה"ח ,ושם בסי'
צ"ב )וה ה בעיקר(.
וכבר הבא ו דברי הערוך השלחן )סי' י"ז סעי' פ'( שמעיד על מעשה רב מכמה גדולי הדור שהתירו על פי
כתבים כאלו.
וכ"פ בשו"ת מהר"ש ע גיל ח"א סי' ע"א וח"ב סי' ע' )ד"ה עתה דבר( ,שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קע"ט
)ועיי"ש שהאריך שבעדות ערכאות לא בעי קברתיו ,והביא כמה ס יפים לזה משום דחזקה דלא מרעי'
פשי' ומדייקי טפי עיי"ש( .שו"ת אמרי דוד )פעדער ,סי' י"ג ,עיי"ש בדבריו באריכות לע ין "טוטין
שיין"( .שו"ת מחזה אברהם קו"ע סי' ל"ט ,שו"ת עמודי אש לבית יוסף סי' ג' ,שו"ת הרב"ז ח"א סי' ד'
וח"ב סי' ח' .שו"ת מ חת יחיאל סי' ב' )עיי"ש שמסתמך בעיקר על דברי החת"ס ה "ל ודברי הבית יצחק
ח"א סי' ס"ד( ,שו"ת דעת סופר חאהע"ז סי' ז' )עיי"ש שכת' בתו"ד וז"ל :וכמה פוסקים ס"ל להקל
כדעת המהרש"ם ח"ג סי' מ"ט שהבאתיו בתשובה אחת דבערכאות לא בעי קברתיו וכו'( .שו"ת בי ת
יששכר אהע"ז סי' ז' בהיתר הג' .שו"ת בית דוד )לייטער( סי' ק "א )עיי"ש שגם ציין על הרבה גדולי
אחרו ים שהקילו(.
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בשו"ת בית יצחק סי' פ"ד כתב דמוסכם מרוב גדולי הפוסקים האחרו ים להתיר כשיש עוד אומד ות
והוכחות ,ועיי"ש שכת' ד הי דבערכאות דאי ם מסל"ת ]דבר שי"ל שאי ו כן ב ד"ד[ יש לחוש שמא שי ה
שם ה פטר או שלא דקדק כ"כ ]וכהחששות שהעלה בשו"ת עט"ח ה "ל[ ,מ"מ מה שאמר ה כרי שמת
מחולי היותרת ,כולי האי לא משקר להחליף השם ולהחליף החולי שמת על ידו ,ע"כ זה גופא מקרי
אומד ות והוכחות.
וכ"כ בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קכ"א ,ועיי"ש שמצרף לאומד א מה שחלה בדלקת הריאות שהיא
מחלה מסוכ ת ,וזה ממש כ ד"ד.
וכמו"כ בשו"ת מהר"ש ע גיל ח"א סי' צ"ד דביש אומד ות בלא"ה ,גם הד"ח מודה דמצרפין תעודת מות.

 

ולע ין דעתו הגדולה של מרן הק' בעל דברי חיים מצא ז ,ה ה בח"ב השמטות סי' כ"א כת' וזל"ק :ובפרט
שיש ראיה מכתיבת ה אצאל יק ]ראש הגדוד בצבא[ ,ובפרט שכתיבת ה אצאל יק לבד סגי ,וכן מסקי ן
להלכה ,וכל האחרו ים ]עי' שו"ת בית אפרים אה"ע סי ז'[ סמכו על המכתב מערכאות שפיטאהל ,הגם
שחות י הגאון ז"ל לא רצה לסמוך על זה ]עיין לעיל ח"א אה"ע סימן ל"ג וח"ב אה"ע סימן "ב "ה וצ"ח
ולהלן השמטות סימן ל"ט ו וספות סימן ל"ד[ ,אמר לי הטעם משום ששרי הערכאות אי ם בודקים
היטב כידוע ,אבל זולת זה גם הוא היה מסכים לסמוך על הערכאות ,יעוין באחרו ים ועיין בספר בגדי
כהו ה ]סי' ז ח י[ שמסכים להלכה כן ,וכן ראה מהגמרא גיטין כ"ח ע"ב גבי קומ טריסין באמרו גמר
די ו של פלו י או יצא ליהרג משיאין את אשתו וכו' ,והגם דשם איירי במסיח לפי תומו ,מ"מ הטעם דכיון
דהדבר חזק באומד א דמת משיאין על פיו ,ומכל שכן בע ין כזה שה אצעל יק שהוא מערכאות כתב
והחליט לומר כן ,וה אצעל יק דעירכם אין לו שום גיעה בזה הע ין לחוש עליו שמשקר ,לכן סומכין על
דבריו להשיאה ובפרט שיש כאן עד אחד שיכולין להצטרף עם כל ה "ל ותו לא מידי ,עכל"ק.



 
וה ה גדולי הפוסקים והמשיבים שאחריו ד ו בהסתירות שבין התשובות בד"ח לכאורה ,עי' בשו"ת
מהר"ש ע גיל ח"א סי' ע"א שתמה על כקדו"ז בעל ייט"ל מסיגעט באב י צדק חאהע"ז סי' כ"ה שהביא


דברי הד"ח בסי' ל"ג שמיקל בערכאות אם הי' קברתיו ,וכת' ד הי דשם ובסי' כ"א ראה שמקיל ,אבל
לעומ"ז בסי' "ה וסי' ס' מחמיריב.
וכן וטה בשו"ת לבושי מרדכי מהדו"ת סי' ו' דיש כאן חזרה ,ומסופק איזה תשובה כתבה באחרו ה,
)אמ ם עכ"ז עיי"ש שמסיק להלכה להקל וז"ל :ע"כ לע "ד יש ל ו די לסמוך ע"ד הגאו ים שסמכו בעדות
ערכאות ,ומרן חת"ס העיד כי ג"פ היתרם יצא לפי עדות ערכאותיג ,וכן כ' בתשוב' שו"מ ח"א דכמה
פעמים יצא להיתר וכו' ,וכ"ש דעובדא זו דומה מ"ש בתשו' פרשת מרדכי דהוה מסלפ"ת ממש ,וגם עדיף
כ "ל וכמ"ש בס"ד(.
וה ה בשו"ת אב י צדק )סיגעט( ה "ל חאהעה"ז סי' כ"ה ,אחרי שהביא דברי הפוסקים המקילים ,והם
המהרי"ק ה "ל והכ ס"י סי' "ג ודברי מרן החת"ס סי' מ"ג ומ"ד ה "ל ודבריו שכבר התיר זה תלתא
זימ י ,כת' וז"ל :וכ"כ מארן אביו זלה"ה בד"ח ח"א סי' ל"ג בעסק עגו ה שבא כתב מרעגעמע ט שמת
א' בשפיטאהל ,דערכאות אמ ים מטעם דלא מרעי א פשי' ,אלא שמפלפל בו מכח שלא אמר וקברתיו
עיי"ש וכו' ,ע"כ.
וז"ל האב "צ שם בסו"ד :עכ"פ מצי ו למדין דערכאות אמ ים מפי כתבם במתכוו ין להעיד כמו בדי י
ממו ות ,ד אמ ים כ"כ להתיר אשה ,גם חשש מזויף ראה דליתא כאן ,כיון שבא מאמט ממקום חתום
בחותם שלהם ,לאמט דכפר ודצא ז ,בכה"ג אין לחוש לזיוף ,ולע ין שלא כתב שם אביו ,הרי כתב אהרן
דארע טער דזה כי וי שלו בשם דייטש ,והרי מבואר בב"ש סי' י"ז ס"ק "ח דשם משפחה מה י ,ובתשו'
כ ס"י ובית אפרים סי' כ' מביאין הרבה פוסקים ותשובות דשם כי וי עדיף משם אביו ,א"כ הרי כתב
שמו וכי וי דהוי כשם אביו ושם מקומו מאסקוויץ ,ולא חסר כלום ,לכן "ל ברור שאשתו של אהרן ה "ל
מותרת לה שא ,ומזק ים אתבו ן ואומר שלא לסמוך על דעתי לבד בלתי אם יסכימו אתי עוד ש י רב ים
וכו' ,ע"כ.
גם בשו"ת עצי חיים סי' כ' עמד על הסתירות שבין התשובות בד"ח ,והעלה חילוק בין ערכאות
שבמלחמה לערכאות שבביה"ח )שפיטאהל( ,עייש"ה בדבריו )ועי' גם להלן במה שהעתק ו ממסק תו
להלכה(.
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ה ה עוד צד היתר פשוט ומרווח מצד הסרט )ריסט-בע ד( שעל יד ה פטר ,ש ת והו עליו בעת כ יסתו לשם
מטעם הביה"ח ,שעליו מופיע שם החולה ותאריך לידתו.
וה ה עפ"י המציאות אין בזה שום חשש ואפשרות של "כלים דמושלי" ,כי )א( ידוע דסרט זה מחברים
ליד כל חולה בעת ש כ ס לביה"ח עפ"י הפרטים שמוסר בעצמו או ה לווים אליו ,ועפ"י המסמכים שלו,
)ב( ואין מסירים אותו בשום פעם לא החולה בעצמו ולא אחרים כ"א בעת שהחולה עוזב את הביה"ח) ,ג(
ולא עוד אלא שכמעט שא"א להסירו ביד ,רק צריכים לקרעו בסכין או מספריים ,וכאשר מסירים אותו
א"א לחזור ולחברו) ,ד( מלבד מה שאין בזה שום שמץ של תועלת למישהוא אחר ,וגם לא יעלה על הדעת
להתעקש דאולי יש לחשוש לטעות והחלפה ,דהיי ו שטעו וחיברו מתחילה סרט עם שם של אחר ,דהרי
כידוע עיקר מטרת סרט זה הוא להוציא מחשש זה ,וע"כ בכל פעם שעושים איזה טיפול עם החולה
בודקים שוב את שמו והפרטים שלו עפ"י הסרט הלז ,וזה עשה לעתים תכופות ,וע"כ פשוט דאילו הי'
מזדמן טעות כזה היו עומדים על"ז תיכף ומיד ,ולכן אין שום מקום לחשש כזה כלל וכלל.

 
 
 –
ה ה לכאורה בטושו"ע אהע"ז סי' י"ז סעי' כ"ד פסק :מצאוהו הרוג או מת אם פדחתו וחוטמו ופרצוף
פ יו קיימים והכירוהו בהם שהוא פלו י מעידין עליו ,ואם יטל אחד מאלו אע"פ שיש להם סימ ים
מובהקים ביותר בכליו אי ם כלום ,וחיישי ן לשאלה.
ועפי"ז ד ו הפוסקים אף לע ין מת ש מצא אצלו פאספארט או תעודה אחרת עם שמו ,אם יש לסמוך
על"ז באופן שלא הוכר כהלכה ע"י צורת פ יו .וידוע שהרבה פוסקים וותיקים הקילו בזה ,ו ציין על
מקצתם בקיצור מרץ :שו"ת ודע ביהודה מהדו"ת רסי' מ"ו )והו"ד בפת"ש ס"ק קי"ח( ,שו"ת חת"ס ח"א סי'
"ג וסי' ס"ה ,שו"ת משכ ות יעקב סוסי' י"א ,שו"ת פרשת מרדכי סוסי' כ"א ,כקדו"ז בשו"ת בית שלמה סי'
מ"ה ,שו"ת ספר יהושע סי' ס"ט )והובאה תשובתו גם בסו"ס אב י מילואים ח"א והסכים עמו שם( ,שו"ת קהלת
יעקב סי' י' ,שו"ת צ"צ החדש סי' פ"ד ,שו"ת שם ארי' סי' ל"ב ועיי"ש שהאריך דפאספורט הוא עמוד ברזל
לסמוך עליו ,והוא היתר ברור מפי ספרים וסופרים מקמאי דקמן מגאו י זמ ו וכו' ,שו"ת ברכת רצה סי' ג',
שו"ת שאילת דוד סי' י"ב ,שו"ת הרמ"ץ סי' י"ג אות ו' ,שו"ת פש חיה סוסי' ד' ,וכ"כ עוד הרבה פוסקים
ומשיבים מובהקים.
וכמה פוסקים כתבו דאף הב"י המחמיר לחוש לשאלה אף בכלים דלא מושלי ,יודה בפאס דלא חיישי ן לשאלה,
כי כן כתבו בשו"ת שם ארי' שם ,שו"ת ישועות מלכו סי' ל"ד ,שו"ת תפארת צבי תק"ע סי' א' ,שו"ת כתב סופר
סי' כ"ט ,שו"ת מהרש"ם סוסי' ו' ,שו"ת אחיעזר סי' י"ב ,שו"ת עין יצחק סי' כ"ח.


אכן יש פוסקים דאין לסמוך על פאס ,אמ ם פשוט דסרט זה ידון בק"ו ב"ב של ק"ו ממה שהחליטו
הפוסקים והמשיבים בזמ ם להיתר ,לע ין ה"לעגיטימאציע" שהיו ושאים החיילים במלחמה
במלבושיהם ,וקראו לזה "קאפסיל" ,וזה הי' תעודה על זהותו ש ת והו ב רתיק קטן העשוי מפח של
ברזל ,אם יש לסמוך על"ז להתיר אשתו של חייל ש מצא מת ולא הכירוהו כ"א ע"י התעודה הזאת,
והרבה פוסקים מובהקים פסקו להלכה ולמעשה שיש לסמוך על זה לקבוע שפלו י ששמו מופיע בזה
מת ,ולהתיר את שותיהם ,ו פרט קצתם.


 
 
בשו"ת חבצלת השרון סי' ל"ד כת' דאותה ה"לעגיטימאציע" שהיו ושאים א שי החיל במלחמה
במלבושיהם ,וקראו לזה "קאפסעל" חזי לאצטרופי להיתר ,ודי ו כמו סימן מובהק ביותר.
ואעתיק קצת מלשו ו ,כי כל דבריו שם שייכים מאוד גם ל ידו ו מק"ו ,וז"ל שם )בד"ה ועלה בדעתי(:
דאף לשיטת הב"י דגם בכלים דלא מושלי חיישי ן לשאלה ,היי ו משום דיוכל להיות עכ"פ צד המועט
דמושלי ,אבל הלעגיטימאציע דעיקרה עשוי לכך שאם יפול ח"ו במלחמה ידעו מי הוא ,איך אפשר
דישאיל אותה לאחר ,ולולי דמסתפי א אמי א מילתא חדתא דאותה הלעגיטימאציע ה קרא קאפסעל
ש ות ים לא שי חיל אי ו כ ס תחת גדר כלים ש יחוש לשאלה עפי"מ דאיתא בש"ס ב"ב )דקע"ב( ההוא
שטרא דכתוב א י פב"פ וכו' וכו'.
ואחרי שהאריך בביאור דברי הגמ' ה "ל ממשיך )בד"ה וא"כ ה" ( וז"ל :וא"כ ה" "ל דע"כ אמרי ן
דחיישי ן לשאלה אף היכא דלא שכיח ,זה רק היכא דעושה היכר הכלי רק לסימן על גוף האדם כמו
שהסביר ה וב"י ,וא"כ כיון דמתורת סימן קאתי עלה ,אז למ"ד סימ ים לאו דאורייתא ,היכא דאפשר אף
בצד הרחוק ביותר לומר דהסימן איתרמי באיש אחר והכלי הוא של אחר ,לא מה י מדאורייתא ,אבל
היכא דלא מתורת סימן קאתי עלה ,רק דהדבר מעיד על עצם האדם כמו בשטר ה "ל שהשתעבד עצמו
וכו' ,לא חיישי ן בשום דוכתא למילתא דלא שכיחא ,וספק שאי ו מצוי לא מיקרי ספק כמ"ש המ"א בהל'
פסח סי' תס"ז ,וא"כ ה" בה י לעגיטימאציעס ש ות ים לא שי החיל לה יח בבגדיהם וכותבים עליהם
שמם ושם משפחתם ועירם ,שזה יעיד עליו שמי ש מצא אצלו אותו הקאפסעל והלעגיטימאציעס שהוא
הוא ,והוי עדות שבשטר ממש שמעיד על מי שמוציאו ,דלאו מתורת סימן אתאי ן עלה ,רק מתורת עדות
גמור על עצם האדם שזה הוא ,דלא חיישי ן ל פילה ושאלה דלא שכיחא ,דלאיזו ע ין ישאיל אותו לאיש
אחר ,דיבוא לידי קלקול ,ובכה"ג דאין ד ין מתורת סימן ,לא חיישי ן למילתא דלא שכיחא ,ולע "ד הוא
דבר שראוי לעשותו ס יף להיתר ,אף דהיא מילתא חדתא ,ובפרט דבלא"ה ראה דזה עדיף טובא מכלים
דלא מושלי ,דזה הוי כמו סימן מובהק ביותר ,דאף באחד מאלף לא יתרמי דישאיל ,דמי פתי ישאיל דבר
שיקלקל לו ולאחר באין צורך וכו' ,ע"כ.







 
ואמור רב ן בכפיל"א ,כי גם בסי' "ג שם מסיק בפשיטות ב ידון השאלה ש שאל עליו באיש א' מעירו
טאר אפל שהי' בצבא ומת בשדה הקרב ,ו מצא במלבושיו פתקא עם שמו ושם עירו ,והעלה להלכה
דיכולין לסמוך על זה ואין חשש שאלה ,וז"ל :וה ה בעדותו של העד ר' אליעזר ה "ל יש לפקפק עוד,
שאמר ש ודע לו מפי הקאממא דא ט וש י א שי הצבא ,כ י ה א יש ה ה ו א מ ט ר אפ א ל מ ת ב ש דה
הה ר י ג ה  ,וה ס י ר ו מ ב ג ד י ו ה פ תק א ש ה י ' כת ו ב ב ה ש מו ו ש ם ע י ר ו  ,ויש להסתפק אם
הכירו הקאממא דא ט וא שי הצבא את האיש ההוא מקודם והכירו אותו ם עתה בט"ע ,או דהם ידעו
רק ע"י הפתקא ש כתב שם שמו ,ואם כן יש לכאורה חשש שאלה ,ואף דפתקא הזאת וודאי לא מושלי
אי שי ,מ"מ הא ידוע שיטת הריטב"א שבב"י הובא בב"ש סק"ע דלמ"ד סימ ים דרב ן ,גם בכלים דלא
מושלי חיישי ן לשאלה ,ואמ ם ה ה הארכתי בזה כבר באיזו תשובות שהי לי בע י י עגו ה דלע "ד
הפתקא הזאת ש ושאים א שי החיל לעדות ,עדיף טפי ,והוא עפ"י דברי החת"ס בתשו' סי' "א ו "ג
ו "ד שהאריך לבאר שיטת ר"ת בהא דאין מעידין אלא על פ"פ עם החוטם וכו' ומצי ו עדות כזה בב"ב
)דף קע"ב( ההוא שטרא דכתוב בי' א י פב"ב לוויתי ממך מ ה ,דאמרי ן ממך ,מההוא גברא ד פיק מתותי
ידי' משמע ,ופריך דליחוש ל פילה ,ומש י ל פילה לא חיישי ן ,ודחקו הרבה באחרו ים לחלק דאמאי
חיישי ן לשאלה ,ול פילה לא חיישי ן ,ואי ד פילה לא שכיח ,הרי בכלים דלא מושלי ג"כ לא שכיח ,ואפ"ה
חיישי ן לשיטת הריטב"א ה "ל.
ולפימ"ש כון מאוד ,דכאן בההוא שטרא לא מכח סימן אתאי ן עלה ,דסימ ים לא מה י להוציא ממון
כמ"ש התוס' בחולין )דצ"ו( עיין קצוה"ח סי' ר "ט ,רק דזהו עדות גמורה ש כתב מתחילה להעיד ע"ז
שמי שיוציא השטר מידו ממ ו לוה ,ובכל עדות גמורה לא חיישי ן למילתא דלא שכיח ,וה" הוי
פתקאות ד ית ו מתחילה להעיד שמי שימצא הפסקא עליו ,שמו ושם משפחתו ושם עירו כך וכך ,ומי
שמוצא הפתקא הזאת על איזו הרוג ,מעיד עדות גמור על כללות האיש ה מצא ,ידע א בי' דפל יא הוא
ואין זה מתורת סימן ד יחוש למילתא דלא שכיחא לומר דעי"ז לא הוי סימן מובהק ד יחוש לשאלה,
ו ד וק ה י ט ב כ י ז " ב מ א ו ד ל ע " ד ו כו ן ל א מי ת ת ה ש ל ת ו ר ה  ,ו י כו ל ין ל ס מ ו ך ע " ז
ב ח ש ש ש א ל ה ,דבלא"ה הרבה פוסקים והש"ך בסי' ס"ה מכללן ,ס"ל דלא חיישי' לשאלה כלל,
ובפרט בכלים דלא מושלי ,דה וב"י מחה לה מאה עוכלי וכו' על שיטת הב"י והריטב"א ה "ל ]החושש
לשאלה גם בכלים דלא מושלי[ ,וע' בב"מ סעיף כ"ד שכתב דהמקיל בחשש שאלה לא הפסיד עיי"ש ע"כ,
ועיי"ש עוד בדבריו בסי' "ח.


 
וכן פסקו עוד כמה פוסקים מובהקים ומשיבים וותיקים לע ין ה"קאפסיל" ה "ל ,ו פרט קצתם ,והם:
בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קמ"ה דיש לסמוך על"ז שעליו כתוב שמו וש ותיו ומקומו כדי לדעת מי הוא


אם יפול במלחמה ,ו י ש ל ס מ ו ך ג ם כ ש ל א י ד ע ו ש מ ו רק מ ה פ ת ק א ה ז א ת  ,ד בו ד א י לא
י ש אי ל ו ל א ח ר  ,כי א ין ל א ח ר ח פ ץ ב ו ,וגם אם לא ימצא עליו ע וש יע ש ,ועדיף טובא משאר
כלים דלא מושלי וכו' ויש לסמוך על"ז כמו שסמכו על סימן מובהק ,ע"כ .וכן פסקו בשו"ת אמרי דוד
)הורוויץ( סי' "ט ,שו"ת מהר"ש ע גיל ח"ג סי' צ"ט ,אוצרות יוסף להגר"י ע גיל )דף ז' ע"א( ,שו"ת לבושי
מרדכי מהדו"ת סי' ה' ,שו"ת עצי חיים סי' ט"ו עיי"ש בתו"ד שכת' ד ראה שהוא כמו פאספארט שכתב
באב י מילואים דלא מושלי אי שי ,והגם דהדברי חיים בח"ב סי' מ"ז חשש שמא שכח הפאס בתוך בגדיו
והשאיל הבגדים לאחר וע"ז לא שייך לא מושלי ,מ"מ י"ל דעל כתב ממהמשלה שיש לחיילים ,מדקדק
עליו יותר שלא יהא ביד אחרים ,כיון שכל אחד שידעו מי ומאין הוא ,ובכה"ג לא שכיחא שכחה וכו' ,וה ה
פשוט דב ד"ד בהסרט ה דבק על ידו לא שייך חשש זה כלל ,תוספות חיים )להג"ר חיים לובעצקי רב
בפלך וויל א – תרע"ב( ח"ב דף ל"ט טור ב' )עיי"ש שהעלה באריכות ד ז ה עד י ף מ כ ל ה י דב ר ים
ש מ ו ר ב ות י ו ד ל " ח ב הו ל ש א ל ה ,דכיון דכל עיקר לבישתם הוא כדי שיכירום וידעום עי"ז,
פשיטא דלא ישאילום לאחרים וכו'( ,פרי חיים )להג"ר חיים ראז בערג – בילגורייא תרצ"ד( סי' ד' ,עיי"ש
שהעלה דל"ח בזה לשאלה ,מאחר שהם מוזהרים מחוק המלך וכו' ,וגם מפ י שכל א' יודע שהוא שלא
תשאר אשתו עגו ה ,ו ג ם ל מ ה ל ו ל אי ש אח ר פ תק א ש ל ח בי ר ו וכו' עיי"ש.

–
 
 
ה ה צירוף היתר זה מורגל בפי המורים כס יף וצד היתר שמצרפים בכל ידון ושאלה שד ים על עגו ה
שבעלה אבד זכרו זמן מסויים ,וע"כ חשבתי ל כון להציע קצת מקור הדברים ושורשם באופן קצר
ותמציתי ,כי באמת אין הדברים מוסכמים כלל בדברי הפוסקים הקדמו ים להיתר ,אלא שהרבה פוסקים
וותיקים ומשיבים מובהקים צירפו ד"ז כס יף לשאר היתרים חזקים ואית ים שהי' ב ידו ם )וכן הם פ י
הדברים גם ב ידו ו( ,וזה החלי בעזהשי"ת:
ה ה מקור הדברים בשו"ת זכרון יהודה )לר"י בן הרא"ש סי' צ"ב( ,וכעי"ז ביתר אריכות במרדכי )יבמות
סי' צ"ב( בשם רבי אליעזר מוורדון )הוא רבי ו אליעזר ב"ר שמואל מעיר ורו א( בתשובה ,והב"י סי' י"ז סעי'
ל"ב העתיק דבריו.
וז"ל שם בשו"ת זכרון יהודה )סי' צ"ב ,ולפ י ו סי' צ"ד( :וזה העתיק הר' אליעזר מוורו א שהוא מרא
דעובדא רואה א י מדקאמרי ן )יבמות קכ"א א'( משל"ס אשתו אסורה ולא קאמר לעולם ש"מ דלאו
לעולם קאמר והדבר תלוי בעיון יראי השם ,כי על כל עובדא אתי א ,הכי הוי עתה ז' ש ים בין פסח לעצרת
שטבעה ספי ה בים סמוך לעיר פיזרו ודיא י שתי קהלות בפחות ממהלך יום ,ובערב שבת סעה הספי ה
שהי' בה ר' שלמה ויהודי א' מקהל פא וף ובליל שבת בא רוח וכל הספי ות שבאותו ים באו ליבשה כי


הדיחם הרוח לצד ישוב הקהלות ושמע ו כי יותר מס' ספי ות שברו באותו לילה ,וגם ספי ה אחרת שהיו
בה יהודים אחרים מאותן מקומות שברה בשבת וחזרו לביתם למ"ש.
ה ה חזקה שאם היו בחיים איך הי' עומדים ז' ש ים חוץ לביתם ב י אותה ספי ה שם זמן גדול כזה,
ואותו ר' שלמה מוורו א ,ומצאו משברי הספי ה והכלים של שמן שהי' בה על הים והכירתם אשתו של
אותו ר' שלמה והחזירום לה ע"א שמצאום ,ואותו ר' שלמה שא ו מסתפקין להתיר אשתו היה בחור
ואשתו בחורה והיה לו בן ובת ממ ה ואביו בחיים ועשיר ,ושלח אביו שלוחים לספרד ולא מצאוהו ,וה ה
חזקה שאי ו עובר על כבוד אביו ועוד חזקה שאין עובר על שאר כסות ועו ה ,ועוד שרחמי האב על ב יו
הקט ים ועוד שתפס ק ין אדעתה דשבועה לחזור ,שעל כל אלה החזקות יש לומר סמכם ארובא
דספי ות ש טבעות למיתה ,ואפי' לר' מאיר דחייש למיעוטא הו"ל מעוטא דמיעוטא.
וע"כ לא אמר התלמוד משל"ס אשתו אסורה לעולם כי הכל לפי ראות ת"ח ,ע"כ הי' ראה בעי י
שאשתו מותרת לי שא לכתחילה וכל ת"ח יש לו לדקדק להתירה וללכת בתר חזקה ,כי הגוים שהיו
באותה הספי ה לא ראה א' מהם לעולם ולא הספ ים וכל מה שכתב ו למעלה הוא לסמוך חזקה לרובא
והי' בדעתי להאריך לפי מיעוט שכלי בראיות ולדון לפ י רבותי ,כי "ל שיזכה לשמים כל חכם שיכול
להראות פ ים להתיר כי האשה הגו ה ויושבת עגו ה כ"כ ש ים רבות והרבה חשו רבותי ו בע ין ב ות
ישראל ,ועתה יראו רבותי וה ראה בעי יהם יכתבו להסכים עמי ועם חבירי ושלומכם ושלום תורתכם
ירבה לעד ,אליעזר ב"ר שמואל זלה"ה.
וז"ל המרדכי שם :בתשובת ה"ר אליעזר מורדו"ן דקדק מדקאמר מים שאין להם סוף אשתו אסורה,
ולא קאמר אסורה לעולם ,ש"מ דלאו לעולם קאמר ,וכן ראה שתלו רבותי ו ע"ה על חכמי הדור ויראי
שמים שיתכוו ו וישכילו על ע ין המאורע ]בדורם[ ,והאריך מאד למצוא עלילה להתיר אשה ש תעג ה
ארבע ש ים כי טבע בעלה וחזקות מוכיחות ש טבע ,כי הכלים אשר אתו בספי ה מצאו על שפת הים.
וכן כתב רבי ו אברהם בר' משה שכל מה שהורגלו העולם לפרש דאסורה לעולם ראה משום דסתמא
קאמר אסורה ולא יהיב קצבה לדבר ,ועל זה המשמעות יש לתמוה דהא רב אשי הוה ס"ד למימר צורבא
מרב ן אפילו במים שאין להם סוף מותרת דאי סליק קלא אית ליה ,אם כן לדברי המפרש אסורה לעולם
ואזלי ן בתר סתמא דקת י אסורה סתם ,א"כ צורבא מרב ן למה לא ת ו שיעור מתי מותרת ,שהרי זה
בא כמו תת דבריך לשיעורי' דשמא הרחיק מהלך יום או יומים ויצא ,הרי צריכה להמתין עד שיבא שום
אדם ויגיד איך עשה דבר ,וכמו שזה הדבר דצורבא מרב ן סמכו באומדן דעתא ,אע"פ שאין זה הדבר
מפורש סמכי באומדן דעתא ,כמו כן כאן י"ל דאפילו היכא דליכא צורבא מרב ן )סמכי אאומדן דעתא(
דמ"ש.


ומיהו ה"ר אברהם כתב דקשה בעי יו להתיר וכן ראה לר' ברוך ,וכן כתב ראבי"ה דחזי ן קמן דראוי
היה לשמתא המתיר לכתחלה כעובדא דרב שילא ולא קבעו חכמים זמן לדבר ,ואין בידי ו לבדות זמן
מלב ו ודברים בלא ראיה ולתת אמתלאות ,כי במקום שרצו חכמים להתיר פירשו הדברים ,כגון עד מפי
עד ומסל"ת ופסולי עדות ורבות כאלה ,ויש מקומות שהחמירו חכמים ולא חשו לעיגון כגון במים שאין
להם סוף וכן בראוהו מגוייד או צלוב והחיה אוכלת בו ,ולא אזלי ן בתר אומד א דשכיחא ,ומה שלפעמים
הקילו משום עיגו א מפורש בריש פרק יש בכור כי אקילו בסופה כו' כדפריש א לעיל ,ואע"ג דלא ש י ו
אסורה לעולם ,אורחיה דתלמודא למית י' אסורה ואסורה סתם פתרו ו לעולם ,אך במקום ש הגו לש ות
לעולם יש טעם בדבר כמו בריש יבמות עד סוף כל העולם ומפרש בגמ' דלצרור תרתי משמע ולא יותר ,וכן
בתמורה ולד ולדות עד סוף כל העולם ,והמעט יורה על רובן ספר חכמה ,ע"כ דברי המרדכי שם.


 
והב"י אחרי שהעתיק רוב דבריו אלה ,כתב עליו וז"ל :וה ך רואה כמה רברבי חולקין על ר' אליעזר
מורדון בטעמים כוחים וברורים ,ודברי רבי אליעזר אין להם על מה שיסמוכו ,וכל הגס לבו בהוראה
להתיר אשה עפ"י אותה תשובה עתיד ליתן את הדין ,לכן שומר פשו ירחק ממ ה ,ע"כ לשון הב"י.
וה ה בתשובותיו )די י משאל"ס תשו' א'( הוסיף מרן הב"י לדחות ולסתור היתר זה ,וכת' שם דדברי
הר"א בטלים מעצמם ,שמה שמה שמדקדק מדלא קת י אסורה לעולם ,אם בכל מקום היו שו ים אסורה
לעולם ,וכאן לא ש ו לעולם ,היה אפשר לדקדק כן ,אבל מאחר שבכל מקום ש ו אסורה סתם דסתמא
לעולם משמע ,ה" סתמו כפירושו.
אמ ם בתשובת המבי"ט )השלישית( שבשו"ת ב"י )בדי י משאל"ס ו דפסה גם בתשובותיו ח"א סי' קפ"ז(
השיב להב"י על קושיותיו ותמיהותיו על הר"א מוורדון ,עיי"ש שהשיב על קושייתו של הב"י על הדיוק
של מהר"א מוורדון מהלשון של אסורה לעולם ,כי אכן בכל המקומות שש ה אסורה ,דבר פשוט הוא
שהוא לעולם ,אבל הכא בשאל"ס דאומד א היא שאחר שעברו כמה ש ים ש טבע זה ו שכח זכרו,
שבחזקת מת הוא ,ולכך ראה דלאו לעולם קאמר ,אלא אחר ש שכח זכרו ואמתלאות או חזקות שימצאו
בהמאורע יוכלו להתירה ,ועיי"ש שדחה גם דיוק הב"י שדייק מלשון "כתב להתיר" ,דגם הר"א לא אמרה
אלא להלכה ולא למעשה ,וכן דחה שם שאר תמיהותיו של הב"י על הר"א מוורדון עייש"ה.


  
אך עשרות פוסקים וותיקים ומשיבים אבירי הוראה מוסדי דור ודור ,צירפו דעתו לס יף להיתר )והרוצה

לעמוד על שמותם ותמצית דבריהם ,יראה בס' אוצה"פ שהפליאו עשות בהעתקת דבריהם( ,וכבר מצי ו כן אף
בפוסקים קדמו ים ,וכגון בשו"ת מהר"י בירב סי' י"ג שהביא דברי הר"א מוורדון ,וכת' ב ידו ו דאע"פ


שלא סמוך לגמרי על זאת הסברא כו' ,עשה ס יף ג"כ סברת הר"א ,ועי' בשו"ת חיים ושלום ח"ב סי'
א' )דף ט"ו ע"ב( שכת' ד אי ל ו ה י ' ר ו אה ה ב " י ד ב ר י ר ב ו המ ה ר " י ב יר ב ל א ה יה כו תב כן
ע ל ד ב רי ה ר " א  ,ש ה ר י מ צ י ו ר ב י ם ד ס " ל ה כ י ,כי גם האגודה בסוף יבמות סי' קמ"ה הביא
דברי הר"א ,וכן הביאם בשו"ת מהר"י מברו א סי' רט"ו בשם תשו' אור זרוע.
והרבה ספרי הפוסקים האחרו ים וגדולי המשיבים כתבו ,דמכ"ש בזמ ו ש תרבו ו שתכללו דרכי
התקשורת ,שב "א מורגלים בהם בכל עת ובכל שעה ,שיש לצרפו לס יף חזק להיתר.

 
 
אלא דיש לעיין ולדון בגדר שיעור הזמן של אבד זכרו ,דה ה בשו"ת חת"ס ח"א סוסי' צ"ב ] כתב בש ת
תקע"ח[ כת' שיעור של ב' ש ים ,דבמרדכי יבמות איתא ד' ש ים ,אך בזמ ו דקביע בי דואר בכל אתר
ויכול לכתוב לביתו סגי בב' ש ים.
אך בסי' ס"ה ] כתב בש ת תקפ"א[ כ' שתמתין י"ב חודש וכמ"ש בעזרת שים סקל"ו בשם המבי"ט,
והביא שם זכר לדבר ,שכחתי כמת מלב ,והמת משתכח אחר י"ב חודש כדאיתא בברכות "ח ,:והו"ד
החת"ס האלו להלכה בהרבה פוסקים ,עי' מהרש"ם ח"א סי' ו' ,ואחריו במ חת יצחק סי' א' אות ז'.
אך באמת מצא ו בשו"ת מבי"ט ח"א סי' קי"ג שכת' כמה פעמים דכל ש תאחר ולא בא למועד אשר הי'
רגיל לשוב לביתו ,ואמרו עליו שמת סגי.
וכ"כ בשו"ת עדות ביהוסף סוסי' כ"ה דבדבר זה יש להקל ולהחמיר כפי שהי' רגיל זה האדם לשוב
לביתו.
וכן בעצי ארזים סי' י"ז אות קל"א כת' בפשיטות דזמ ין הוי בכלל אבד זכרו אף בפחות מי"ב חודש.
וכן ראה לכאורה מדברי שו"ת עין יצחק ח"ב סי' ב' בבארו את ע ין התרי רובי ,דדעתו להגדיר את
ההיתר של אבד זכרו אף בעבר רק משך זמן של ג' חדשים ]רבע ש ה[ או ד' חדשים ,עייש"ה.
ובשו"ת מ חת יצחק ח"א סי' א' אות ו' )אחרי שהאריך לתרץ קושיות הראבי"ה על הר"א מוורדון( הביא
דעת העצי ארזים ה "ל להלכה למעשה ,וסיים עלה וז"ל :דהכל תלוי בזה בראות עי י הדיין לפי הע ין
ולפי השעה ,ובאות ז' הוסיף וז"ל :וה ה האחרו ים הוסיפו לומר דכהיום הזה תחזק עוד סברת התה"ד
ה "ל והמבי"ט )קפ"ח( ביותר ,ע"י המצאות החדשות שבעולם התלגרף והטעליפאן מתוק ים ,ובכל
מדי ה ומדי ה עיר ועיר יוצאים מכתבי עתים למכביר ,ובהם ידובר על כל המקרים אשר יתהוו בעולם
בכל עת ובכל שעה ,ושערי התבל פתוחים לפ י כל אשר על ידי זה כתבו דהוי אומד א גדולה המוכחת,


ועדיפא כחזקה דאתי מכח סברא דעדיפא מרוב ומה י אף להוציא ממון וכו' .,וכן צירף היתר זה להקל
למעשה בח"ב סי' פ"ט אות ה'.
ומעתה בזמ ו א ו ,הרי הדבר ידון בק"ו וב"ב של ק"ו שיש לדון ולהתיר אף אחרי זמן הרבה יותר קצר
מזה ,כי ודע דמאז ועד עתה תחדשו ו תוספו עשרות המצאות של אופ י תקשורת )הסעלפאון ,הטעקסט
והאימעיל וכדו'( ,שדרך רוב ב "א ובפרט א שי מסחר לעמוד על ידם בקשר תמידי עם ביתם ושאר ב "א
הקשורים אליהם ,בכל עת ובכל זמן ,וחק ולא יעבור שלא יעבור לעולם אף חצי יום בלי שום קשר עם
ב"ב וא שי שלומם מהמתרחש אצלם ואתם ,א"כ מסתבר דיש לדון להקל יותר ולצרף ס יף זה ,עפ"י
דברי הפוסקים ה "ל שהבא ו שפתחו ל ו פתח להקל אף בפחות מי"ב חודש.
ואין להתעקש ולומר דכאן שהרבה מהחולים האלו שכבו באין או ים ולפעמים לגמרי בלי הכרה ,ורבים
מהם היו מחוברים למכו ות שימה )רעספירעיטאר( ,אמר שאין ראי' ממה שלא שמע מהם ,כי הי'
בצר מהם האפשרות להתקשר .דברור דזה אי ו כלל וכלל ,כי אף שהם עצמם לא היו בקשר עם א שי
ביתם ,הרי א שי ביתם אכן היו בקשר תמידי עם הרופאים והעוזרים ושאר עובדי הביה"ח לשמוע על
מצבם בכל יום ,ואם לא בכל יום ,עכ"פ בכל איזה ימים ,וא"כ במציאות הרי ממ "פ ,אם שתפר מצבו
ו תרפא ו חשוש שיצא מביה"ח והרחיק דוד ,הרי לפי דברי הפוסקים אין לחוש לזה בזמ ו אלה שיש כל
דרכי התקשורת ,דודאי אם הי' חי הי' חוזר לביתו או הי' שמע ממ ו ,ואם לא תרפא ,הרי עוד ו צריך
שיהא שוכב בביה"ח ,והרי הם אומרים וכתבו שאי ו מצא עוד שם ,כי מת ו לקח לקבורה ,וז"פ.
ומעתה מכיון ש תבאר בעזהשי"ת עפ"י דברי הפוסקים הוותיקים ,שיש כאן בשופי ג' צדדי היתר )ועוד
ס יף רביעי( אית ים ותקיפים להתיר האשה אף מבלי כן ,ואדרבה יותר מוסמכים ופשוטים מהיתר
בדיקת די ען עי ,פשוט וברור להלכה שח"ו אין ל וול המתים ולגרום חרדת הדין בפתיחת הקברים
בדקירת גופם ,שהוא דבר חמור וכדלהלן.


 
ה ה הלכה פסוקה בשו"ע יו"ד סי' שס"ג ס"ז :אסור לפתוח הקבר אחר ש סתם הגולל ,אפילו אם עוררים
היורשים לפתחו כדי לבדוק אם הביא שתי שערות.
ומקור הדברים מהגמ' בבא בתרא דף ק "ד ע"א בא' שמת והי' ספק אם הי' גדול כשמכר ב כסי אביו,
ובאו ושאלו את רבי עקיבא אם מותר לפתוח הקבר ולבודקו ,ואמר להם אי אתם רשאים ל וולויד )ועי' גם
בגמ' חולין י"א ע"ב ובערכין ז' ע"א "כדי שלא תבוא לידי יוול"(.
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 הא' דלפתוח הקבר ולגלות את הגוף הוא,וה ה מבואר בדברי הפוסקים שיש בזה ש י חששות חמורות
 כמ"ש הכלבו שהו"ד בב"י שם ר"ס שס"ג ובטו"ז וש"ך שם סק"א, והב' משום חרדת הדין,יוול המת
 וכ"ה גם לע ין פתיחת הקברטו כדמוכח מהדיון לע ין חרדת הדין בפתיחת הקבר של קטן,לע ין פי וי
(בסו"ס שו"ת חות יאיר )בתשו' הגר"ד אפ הייםטז בשם הגאון רבי גרשון ממיץ בעל עבודת הגרשו י
 וכן מבואר מדברי ה וב"ת יו"ד סי' קס"ד,' ' ובשו"ת חכם צבי סי' מ"זיז וסי,שהו"ד בפת"ש סי' שס"ג סק"ז
. ובשו"ת ב ין ציון החדשות סי' י"ז ועוד,דבפתיחה לבד איכא גם משום יוול שלא לראות ב יוולו עיי"ש
 וק"ו ב"ב של ק"ו, רק עצם פתיחת הקבר הוי יוול,וכאמור מבואר דאף שאין מ וולים בפועל את גופו
 ואף שהדבר פשוט ציין שכן מבואר להדיא בשו"ת ב ין ציון,באופן שצריכים לדקור בגופו במחט
 אבל לפתוח, ואין לומר ד יוול לא הוי אלא לבודקו בגופו אם הביא ב' שערות:החדשות סי' י"ז שם וז"ל
 דז"א ד יוול שייך כל שרואה המת בבזיון ש רקב ו בקע,הקבר וליטול מעות מבגדיו בזה ליכא יוול
 ואפילו להלין המת בלבד אם לא לכבודו,כדאמרי ן בס הדרין דמ"ו דקבורה משום בזיון הוא ע"ש בפי' רש"י
 ועוד דמלבד יוול יש בפתיחת הארון והקבר ג"כ אימת,אמרי ן שם )דף מ"ו( הטעם דאסור משום בזיון
. ע"כ, כ לע "ד, ולכן אסור ליורשים לפתוח הקבר,(' ' ועי' בשו"ת חכם צבי )סי' מ"ז וסי.חרדת הדין ע"כ




 שיש פוסקים שהקילו, חלקו הפוסקים הקדמו ים הוותיקים,וה ה לפתוח הקבר לצורך התרת עגו ה
 בשו"ת כ סת יחזקאל חאהע"ז סי' מ"ו ד"ה אמ ם משם, והמקילים בזה הם, ויש שהחמירו,לצורך זה
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הו"ד בפת"ש שם סק"ז ,בעל מגי י שלמה בשו"ת פ י יהושע ח"ב חאה"ע סי' "ז ,שו"ת שואל ומשיב
מהדו"ק ח"א סי' קל"א וכן בספרו שו"ת יוסף דעת יו"ד סי' שמ"ג והו"ד בשד"ח מערכ' אבילות ס"ק
קל"ז ,שו"ת מהרי"ל דיסקין חיו"ד סי' ל"א ,שו"ת טעי אמ ים חיו"ד סי' "ד.
והמחמירים הם ,הגאון בעל שיבת ציון סי' ס"ד וס"ה וס"ו ובעל תשובה מאהבה שהסכים לו הו"ד
בפת"ש שם )ב ידון הרוג אחד ש מצא ולא יכר בו שום צורת פ ים ,ומתוך הבגדים והכתבים ראה שהוא
בעל אשה אחת אשר יצא מביתו זה חצי ש ה וקברו אותו ,ואח"כ באה האשה ואמרה שיש לבעלה סימ ים
מובהקים בגופו ,אם מותר לפתוח קברו לראות אחר הסימ ים כדי להתירה מחבלי העיגון( ,וכמו"כ
בשו"ת כתב סופר חיו"ד סי' קע"ד אוסר לצורך התרת אשתו לבד ,עיי"ש שמתיר רק לצורך ולתועלת המת
עצמו שיוכל ליתן חליצה לאשתו ,עיי"ש בלשו ו בד"ה ומ ה וז"ל :ומ ה באופן שאין ב ים לומר קדיש
אחריו ,וגם אין אח שזקוקה לו ,ואין תועלת בפתיחת הקבר רק משום היתר האשה ,או שהיורשים ירדו
ל כסיו ע"י בירור מיתתו ,משום זה אסור ל וול אותו ,וקרוביו בוודאי אסורים ל וולו כבש"ס ב"ב שם
עיין ,ע"כ.
אמ ם זה ברור ופשוט מכל המבואר ,דאף המתירים התירו אך ורק באופן שהוא צורך והכרח להתרת
העגו ה באין מבוא להתירה באופן אחר ,משא"כ ב ידון שאלתי ו ,שכפי המבואר והמובא לעיל באריכות
מדברי הרבה פוסקים וותיקים ומשיבים מובהקים אבירי הוראה ,יש כאן בשופי ג' צדדי היתר )ועוד
ס יף רביעי( אית ים ותקיפים שכ"א מהם כדאי לעצמו להתיר האשה אף מבלי כן )ומטעם זה גם אין
שום מקום להתעקש ,ש חוש לחששא רחוקה שמפאת הטירוף והבלבול ששרר אז בבתי החולים ,תהווה
טעות וחילוף בדברים ה "ל מאדם אחר שמת וכדו' ,כי פשוט וברור שלא יתכן בשום פ ים ואופן שיתהווה
חילוף וטעות בכל אחד מהשלשה דברים ה "ל ,דהיי ו ההודעה בע"פ והתעודת מות ובפרט הריסטבע ד
וכמבואר לעיל( ,ואדרבה הם יותר מוסמכים ופשוטים מהסמיכה על בדיקת ד "א ,פשוט וברור להלכה
שח"ו אין ל וול המתים ולגרום חרדת הדין בפתיחת הקברים בדקירת גופם.
את ה לע"ד כתבתי ב וי על דברי הפוסקים הוותיקים והמשיבים המובהקים ,אשר כל בית ישראל שען
עליהם בהוראותיהם ,ובתודה לה' הטוב שעזר י בבירור הלכה חמורה זו בג"ל אותיות ,אשא כפי
למרומים בתפילה ג"ל עי י ואביטה מתורתך פלאות ,ותציל י בחסדך הגדול משגיאות ,אכי"ר] .וה י כופל
שוב ,שבטלה דעתי הע יי' גד דעתו הגדולה של אותו פוסק מובהק פאה"ד שליט"א שקט ו עבה ממת י ,אך כאמור ברור לי
שלא יצא ד"ז ממ ו ,זולת באופן שהציעו לו פרטי מציאות השאלה שלא כ כון כלל ,וכאמור לעיל באריכות[.

ויהי רצון "שלא תבוא ה עוד ב ות ישראל לידי כך" ,ויתקיימו ב ו תפילותי ו שא ו מתפללים בתמידות
"חוסה ה' על עמך והציל ו מזעמך והסר ממ ו מכת המגפה וגזירה קשה"" ,ויהי רצון מלפ י אבי ו
שבשמים ,לרחם עלי ו ועל פליטתי ו ,ולמ וע משחית ומגיפה מעלי ו ומכל עמו בית ישראל" ,ו אמר אמן.
הק' יצחק שטיין
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