
לאחר מלחמת העולם השנייה ועם תחילתו של תהליך 
ניצולי השואה לחיים, ביקשו רבים מהם  החזרה של 
להשתקם בנישואים ובהקמת בתים חדשים. בבסיסו 
מהבדידות  לצאת  הצורך  עמד  להתחתן  הרצון  של 
ולהקים משפחות חדשות במקום המשפחות שנחרבו 
לפני  עוד  נשואים  היו  מהניצולים  רבים  בשואה. 
המלחמה או התחתנו במהלך שנות המלחמה עצמה 
מניצולים  לרבים  אולם  זוגם.  בני  את   בה  ואיבדו 
בני  בגורלם של  עלה  בבירור מה  ידוע  היה  לא   אלו 
הזוג, ובטרם יכלו להתחתן בשנית, היה עליהם לקבל 
אשר  לניצולים  אליו.  שפנו  הדין  מבית  עגינות  היתר 
המועצות  ברית  משטחי  העקורים  למחנות  הגיעו 
ופנו לנישואים היה הליך קבלת ההיתר מורכב וקשה 
אף יותר מההליך של הניצולים אשר הגיעו מארצות 

אירופה האחרות. 

ייחודיותה של תופעת עגונות השואה
שנעדר  זוג  בן  בגין  העגינות  היתר  הוצאת  תהליך 
ולפי  הדורות  לאורך  כרוך  היה  לחייו  חשש  ושהיה 
ההלכה היהודית בחיפוש ובמציאה של ראיות ועדים 
אשר יכלו להעיד כי ראו בוודאות שבן הזוג מת. לאחר 
הבאת העדויות לפני בית הדין, נערך תהליך של עיבוד 
העדויות וניתוחן על פי ההלכה היהודית, ובסופו של 
מכבלי  האישה  את  לשחרר  אם  הדין  בית  פסק  דבר 
העיגון. במלחמת העולם השנייה ובשואה היו הרבנים 

נתונים במציאות חדשה ומטלטלת אשר לא היה לה 
אח ורע בהיסטוריה. מציאות זו  העלתה קשיים רבים 
עגונות  לתקנת  הדין  בבתי  ישבו  אשר  הרבנים  בפני 
אשר  הרצח  הניצולים.  הגיעו  שאליהם  במקומות 
חוללו הגרמנים על אדמת אירופה התבצע בשיטתיות 
ידעו  מותם  אל  שהלכו  ממי  מעטים  רבה.  ובסודיות 
לא  אף  הנרצחים  ולרוב  נשלחים,  הם  לאן  בוודאות 
נשארו עדים למעשי הרצח עצמם. לכן, כדי להוציא 
היתרי עגינות, היה על הרבנים להיות בקיאים בנבכי 
"הפתרון הסופי" כדי לקבוע בסופו של דבר אם אכן 
הרצח  במכונת  היהודים  נקלעו  שאליהם  במצבים 

הגרמנית היו לבני הזוג סיכויים להישאר בחיים.
לחזור  הניצולים  וכשהחלו  המלחמה  של  סיומה  עם 
לחיים, הייתה סוגיית העגונות לסוגיה בוערת בריכוזי 
הדין  בבתי  ישבו  אשר  הרבנים  של  רובם  הניצולים. 
ניצולים  היו  המלחמה  לאחר  שקמו  עגונות  לתקנת 
בעצמם ועל פי רוב הכירו רק חלק מהתמונה הכללית 
של "הפתרון הסופי" ונחשבו לדור הצעיר של הרבנים 
מלחמות  שתי  שבין  בתקופה  לרבנות  הוסמך  אשר 
רבנים  נשענו  עגונות  בענייני  פסיקה  לצורך  העולם. 
אלו על המסורת שהייתה מקובלת במשך דורות שבה 
ניתנה פסיקה בענייני עגונות רק בבית דין של שלושה 
חשובים  רבנים  שלושה  של  בהסכמתם  או  רבנים 
קשרו  אלו  רבנים  העגונות.  התרת  בתחום  ובקיאים 
קשרים עם בתי הדין של הדור המבוגר של הרבנים, 

חתונה יהודית בפסוואליס שבליטא, לפני המלחמה

תופעת עגונות השואה של 
ברית המועצות בראי הספרות 
ההלכתית וההתכתבות הרבנית

פסיה פרסי 

המלחמה  בזמן  שחיו  השואה  עגונות  בסוגיית  דנה  פרסי  פסיה 

בברית המועצות. בעיית העגונות מברית המועצות הייתה קשה 

חוסר  על  שנוסף  מאחר  האחרות  אירופה  בארצות  מאשר  יותר 

התיעוד הכללי, בברית המועצות לא היו לאחר המלחמה רבנים 

היה  ולא  שהגיע,  המידע  את  וריכזו  מקומיות  חקירות  שיזמו 

השאלות.  ובבירור  מידע  במתן  השלטונות  של  פעולה  שיתוף 

פרסי מדגימה את הקשיים המיוחדים באמצעות חליפת מכתבים 

בתקופת  המועצות  בברית  שחי  מפולין  הוברמן  יצחק  הרב  בין 

וצלר  במחנה  עגונות  לתקנת  דין  בית  הקים  ולאחריה  המלחמה 

שבגרמניה ובין רבו הרב שלמה דוד כהנא שנמלט מוורשה לארץ 

ישראל בתחילת המלחמה. הללו פעלו במלוא המרץ כדי להתיר 

את הנשים מעגינותן וניצלו בין השאר את העובדה שאזרחי ברית 

המועצות היהודים נישאו לפני המלחמה בנישואים אזרחיים כדי 

לשחררן מכבלי העגינות.
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 ,)1946–1868 )רומניה,  רולר  מרדכי  חיים  הרב  ובהם 
באותה  היהודי  היישוב  של  האשכנזי  הראשי  הרב 
הרב   ,)1959–1888( הרצוג  אייזיק  יצחק  הרב  תקופה 
משה  והרב   )1976–1886 )לונדון,  אברמסקי  יחזקאל 
אלו  רבנים   .)1896–1895 הברית,  )ארצות  פיינשטין 
הניצולים  בריכוזי  ישבו  אשר  רבנים  לאותם  היוו 

משענת ומקור תמיכה לפסיקה הלכתית.

הרב שלמה דוד כהנא וטיפולו בסוגיית 
עגונות השואה

אחד הרבנים החשובים אשר טיפלו בסוגיית עגונות 
השואה ואשר פנו אליו הרבנים להתייעצות היה הרב 
שלמה דוד כהנא )1869–1953(. הרב כהנא היה אחד 
 1940–1895 בשנים  ורשה  של  הראשיים  מרבניה 
את  ייסד  העולם  מלחמות  שתי  שבין  ובתקופה 
ועמד  המלחמה  עגונות  לתקנת  העולמית  הלשכה 
נוסדה  המלחמה  עגונות  לתקנת  הלשכה  בראשה. 
כדי למצוא פתרון לעגונות מלחמת העולם הראשונה 
באותה  לאלפים  הגיע  שמספרן  ההגירה  ולעגונות 
להימלט  כהנא  הרב  הצליח   1940 בשנת  תקופה. 
מוורשה ובתום טלטולי הדרך הגיע לארץ ישראל. עם 
הרצוג  אייזיק  יצחק  הרבנים  אותו  מינו  לארץ  הגיעו 
וצבי פסח פרנק לשמש רבו של הרובע היהודי. שם 
המלחמה,  עגונות  לתקנת  המחלקה  את  ייסד  הוא 
והיא הייתה לזרוע של הרבנות הראשית לטיפול בהן. 
שאחרי  ליום  להיערך  הייתה  כהנא  הרב  של  מטרתו 
ההיתרים  במתן  ולהקל  לסייע  כדי  המלחמה  סיום 
אירופה.  אדמת  על  שהתחוללה  המלחמה  לעגונות 
בתחום  ניסיון  ובעל  ידוע  היה  כהנא  שהרב  מכיוון 
התרת העגונות, היה בית הדין שלו בירושלים לאחד 
עגונות  בסוגיית  להתייעצות  החשובים  המוקדים 

מלחמת העולם השנייה והשואה. 
הג'וינט  לארגון  מכתב  כהנא  הרב  כתב   1945 בשנת 
המלחמה  עגונות  למען  בפעילות  תמיכה  וביקש 
ובסיוע לרבנים אשר טיפלו בסוגיית העגונות בריכוזי 
מלחמת  גרמה  אשר  השינויים  את  ותיאר  הניצולים 
ואת הקשיים הרבים בחיי המשפחה  העולם השנייה 
הרב  הבהיר  במכתבו  העגונות.  בסוגיית  ובטיפול 
כהנא את חומרתה של תופעת העגונות של מלחמת 
הנעדרים  של  לגורלם  חששו  ואת  השנייה  העולם 
שלא היה תיעוד להיעלמותם ולגורלן של נשים רבות 

שיישארו עגונות: 
חמורה,  יותר  צורה  העגונות  בעיית  קיבלה  כיום 
חיסול  הנוראות,  וההפצצות  הבזק  מלחמת 
גרמו  ההשמדה  במחנות  הכללי  ההרס  הגטאות, 
בין  אפילו  המשפחה,  בחיי  שלמה  ערבוביה 

שברחו,  אלה  נחלו  רוב  פי  על  שנצלו.  השרידים 
אזרחים רבים נפלו חלל תחת עיי המפולת מרעב 
נדודיהם. ממחלות שונות  כוחות בדרך  ומאפיסת 
כל  בלי הרשמה  וסיביר  רוסיא  ובמרחבי  במחנות 
גם לאלה האנשים שנשארו  וסכנה צפויה  שהיא, 
אלמנות  עגון,  של  טרגי  במצב  להישאר  בחיים, 

 1 חיות מחוסר ידיעה על גורל בעליהם.
כי  כהנא  הרב  הסביר  המכתב  של  העיקרי  בחלק 
רבני  שצברו  הניסיון  ולאור  המלחמה  בתחילת  כבר 
העולם  מלחמת  עגונות  של  בהתרתן  אירופה  מזרח 

הראשונה, נעשו ניסיונות למניעת מצבי העיגון לאחר 
המלחמה, אולם ניסיונות אלו עלו בתוהו. בתמציתיות 
רבה ביטא הרב כהנא במכתב את  הקושי של הרבנים 
מכונת  של  יעילותה  אמת.  בזמן  נתונים  לאסוף 
ובפיזור  האוכלוסייה  בהטעיית  הגרמנית  ההשמדה 
אשליות בקרב הנשלחים למוות ומהירות הביצוע של 
"הפתרון הסופי" לא הותירו זמן לרבנים להתארגנות 
ולהיערכות מכל סוג שהוא. צעדים כגון גירושין לפני 
תנאי  על  גט  על  חתימה  נישואין,  מניעת  השילוחים, 
נעשו  להשמדה  והנשלחים  הנרצחים  שמות  ותיעוד 

במעט מקומות והיו על פי רוב קשות לביצוע. 

 – המועצות  ברית  של  העגונות  תופעת 
הקשיים והייחודיות

פסקה  כהנא  הרב  ייחד  המכתב  של  סיומו  לקראת 
הרב  לפי  המועצות.  ברית  של  העגונות  לתופעת 
אפשר  היה  לא  שבו  מהמצב  שנגרמו  הבעיות  כהנא, 
יותר  אף  קשות  ונהיו  והסתבכו  הלכו  מידע  לאסוף 
בכל הקשור לשטחי ברית המועצות: "ועלינו להדגיש 
ויהיה תמיד לגבי רוסיה, שמשם  שעיקר הקושי הוא 
הקודמת  המלחמה  של  מהניסיון  יודעים  שאנו  כפי 
עדים  וגביות  רשמיות  ידיעות  שום  להשיג  נוכל  לא 
השלטונות  מצד  מתאימה  הבנה  ומאי  רבנים  מחוסר 

2 הסובייטים לבעיית העגונות".
רשת המידע שהסתמכו עליה הרבנים בעיקר בתקופה 
שבין שתי מלחמות העולם נשענה על הרבנים אשר 
היו מפוזרים במקומות השונים ואשר שיתפו פעולה 
מלחמה.  וחללי  נעדרים  על  מידע  לאיסוף  ביניהם 
השלטון האנטי-דתי ברוסיה לא התיר פעילות דתית 
מכל סוג שהוא ובכך מנע מהרבנים במקומות השונים 
לאסוף מידע מתוך שטחי ברית המועצות, ונוסף על 
כך השלטון הקומוניסטי עצמו לא שיתף פעולה בכל 
מתוך  עולה  אשר  אחר  קושי  מידע.  למסירת  הנוגע 
המידע  על  מצביע  כהנא  לרב  שנכתב  אחר  מכתב 
הסופי"  "הפתרון  ביצוע  בעניין  הרבנים  לו  שנזקקו 
וגורלם של יהודי ברית המועצות בתקופת המלחמה. 
במקרה שהפנה לרב כהנא הרב יעקב ישראל זובער, 
גביית  נמסרה  בשוודיה,  בשטוקהולם  הדין  בית  אב 
עדות על עגונה אשר הגרמנים לקחו את בעלה מלודז' 
זובער  לרב  בתשובתו   .1941–1940 בשנת  לרוסיה 
ויש  הבהיר הרב כהנא כי בגביית העדות חסר מידע 
סתירות היסטוריות: "אך לפי חשבוני יש איזה טעות 
 41 40 או  בעדותה של האישה, כי לפי ידיעתי בשנת 
המלחמה  כי  הרוסים  עם  בשלום  הגרמנים  אז  היו 
42 לא יכלו הגרמנים  42 ועד שנת  נגדם היתה בשנת 
לשלוח שם אנשים ושבויים לרוסיא ויכול היה להיות 

ידי הברחת הגבולים שהיו  בריחה ברצון לרוסיא על 
  3 גם כן בסכנה גדולה".

הרבנים  היו  המועצות  ברית  יהודי  שואת  בעניין 
של  השונים  בשלבים  בקיאים  להיות  צריכים 
באזורים  היהודים  של  השונה  ובגורלם  המלחמה 
השונים בשטחי ברית המועצות. היה עליהם להבחין 
לתוך  כ-300,000,  מפולין,  ברחו  אשר  היהודים  בין 
שטחיה של ברית המועצות כבר בתחילת המלחמה, 
לרוסיה  סופחו  אשר  המדינות   אזרחי  היהודים  בין 
לטוויה,  )ליטא,  ריבנטרופ-מולטוב  הסכמי  מתוקף 
מחוז בסרביה ברומניה ומזרח פולין( ובין אזרחי ברית 
בשטחים  היהודים  של  גורלם  המקוריים.  המועצות 
היה  המלחמה  של  השונים  בזמנים  גם  כמו  השונים 
ברחו  אשר  מהיהודים  חלק  לאזור.  מאזור  שונה 
מהאזורים  יהודים  ואף  המועצות  לברית  מפולין 
המסופחים הוגלו בשלב מסוים של המלחמה לסיביר 
ובאשמת  השלטונות  עם  פעולה  שיתוף  חוסר  בשל 
פעילות חתרנית נגד השלטון הקומוניסטי. את רובם 
המסופחות  המדינות  אזרחי  היו  אשר  היהודים  של 
רצחו בבורות הירי פלוגות האייזנצגרופה, וזאת ללא 

הרב שלמה דוד כהנא

מכתבו של הרב כהנא לבקשת סיוע מהג'וינט

גביית עדות מאישה שבעלה נפטר
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לג'וינט.  במכתבו  כהנא  הרב  שציין  כפי  תיעוד,  כל 
"הפינוי  נקרא  אשר  בתהליך   ,1942–1941 בשנים 
מהשטחים  מרצון  פונו  )האבוקאציה(,  המאורגן" 
17 מיליון אזרחי ברית  שבהם היתה מלחמה מזרחה 
המועצות אשר היו נאמנים לשלטון הסובייטי, ובהם 
בתחילת  לרוסיה  סופחו  אשר  המדינות  אזרחי  גם 
נעשה  מרצון  הפינוי  אסטוניה(.  )דוגמת  המלחמה 
כדי למנוע מהגרמנים לנצל את האוכלוסייה וגם את 
מרצון  במפונים  אלו.  בשטחים  הכלכלים  המשאבים 
מהשטחים  הפינוי  ותהליך  יהודים,  כמיליון  גם  היו 
ידי  הכבושים מנע בסופו של דבר את השמדתם על 
רוב, על אף התנאים הקשים אשר  פי  ועל  הגרמנים, 
שנשארו  רבים  לעומת  ניצלו,  אכן  הם  במזרח,  שררו 
צריך  היה  אלה  כל  על  נוסף  בבורות.  ונרצחו  מאחור 
גם לגלות מה היה גורלם של החיילים היהודים אשר 

העקורים.  במחנות  זמני  באופן  והתיישבו   – גרמניה 
באוכלוסייה  התאפיין  אשר  העקורים  ממחנות  אחד 
העקורים  מחנה  היה  רפטריאנטים  ככולה  שרובה 
באזור  וצלר  בעיר  שכן  המחנה   .)Wetzlar( וצלר 
נהר  על  פרנקפורט  לעיר  מצפון  האמריקאי  הכיבוש 
עקורים.  כ-5,000  בו  חיו   1949–1946 ובשנים  מיין, 
הכהן  יצחק  הרב  וצלר  למחנה  הגיע   1946 בשנת 
לרבו  מינה  מינכן  רבני  שוועד   )1977–1896( הוברמן 
5  הרב הוברמן היה יליד העיירה בילגוריי  של המחנה.
חסידות  של  אברהם"  "בית  ישיבת  תלמיד  בפולין, 
בתוך  הוברמן  הרב  נדד  המלחמה  מפרוץ  סוכטשוב. 
לאוזבקיסטן.  ובהמשך  לסיביר  שגורש  עד  רוסיה 
במכתב שכתב לאדמו"ר מסוכטשוב לאחר המלחמה, 
את  המלחמה,  אחרי  לפולין  חזרתו  את  הרב  תיאר 
וצלר  העקורים  מחנה  רב  לתפקיד  למינויו  הסיבות 
על אדמת גרמניה ואת פעילותו למען שיקום החיים 

הדתיים בקרב הניצולים במחנה: 
מהחורבן  ונודע  לפולניה  חזרנו  המלחמה  בתום 
אוכל להציל  אולי  נסעתי אפילו לבקר  הגדול לא 
שארית הפליטה מהנטמן בחצר ]הכוונה לספרים 
פ"פ[,  בחצרו,  טמן  והוא  המלחמה  לפני  לו  שהיו 
ידי  על  בשובם  נהרגו  אנשים  שכמה  שמעתי  כי 
היה  שוב  ושם  לגרמניה  נסענו  הגויים,  השכנים 
הרבנות  עול  עלי  לקבל  והוכרחתי  רבנים  חוסר 
השם  ברוך  גיסן,  פרידברג,  באדנהיים,  בוצלר, 
ארגנתי תכף תלמוד תורה אמיתי לא בית ספר, גם 
היה  שכמעט  מעין,  מי  מקווה  לבחורים,  לישיבה 
היחידה בכל גליל פרנקפורט והעססען, כן משרד 
להיתר עגונות המלחמה, ועמדתי בקשר מכתבים 
תמידי עם הרב הגאון ר' שלמה דוד כהנא, הגאון ר' 

יצחק אייזיק הרצוג, רב צבי פסח פרנק והרבנים 
וברוך  מקומות,  ושאר  הברית  דארצות  הגאונים 

 6 השם הרבה חידשתי בנדון זה סברות נחמדות.
בראש  הוברמן  הרב  עמד  בווצלר,  רב  שימש  כאשר 
בואו  עם  הקים  שהוא  עגונות  לתקנת  הדין  בית 
כהנא  הרב  ידי  על  לרבנות  שהוסמך  מכיוון  למחנה. 
רב  כהנא  כשהיה  עוד  זה  את  זה  שהכירו  ומכיוון 
מקרי  על  הוברמן  הרב  איתו  התייעץ  בוורשה, 
בין  ההתכתבות  מתוך  לפתחו.  הובאו  אשר  העגינות 
הרב  של  הפרטי  בארכיונו  מתועדת  אשר  השניים 
הוברמן  הרב  של  והתשובות  השאלות  ובספר  כהנא 
ניתן ללמוד על גורלם של היהודים ברוסיה בתקופת 
המלחמה, וכן למפות ולייחד את תופעת העגונות של 
ברית המועצות לעומת תופעת העגונות של הארצות 

האחרות. 

לעומת  מקשה  היסטורית  מציאות 
של  גורלו  מקילה:  היסטורית  מציאות 
הותיר  ולא  הרוסי  בצבא  שנעדר  בעל 

אחריו צאצאים
של  לפתחו  הגיעו  אשר  הראשונים  המקרים  אחד 
בית הדין בווצלר היה של אישה אשר הייתה זקוקה 
להיתר עגינות כפול משום שהבעל הנעדר לא הותיר 
אין  כאשר  היהודית,  ההלכה  לפי  צאצאים.  אחריו 
לעבור  האישה  על  צאצאים,  אחריו  משאיר  הבעל 
תהליך חליצה של אחי הבעל. קרה שגם החולץ עצמו 
נעדר, ולכן האישה נזקקה מבחינה הלכתית לקבל גם 
היתר מהצורך לחלוץ, דהיינו "מזיקת החליצה", מצב 
היו  המלחמה  בתקופת  עיגון.  מעין  הוא  גם  שנחשב 
מצבים רבים כאלה מאחר שרבות מהעגונות נתעגנו 
עוד בטרם זכו להביא ילדים לעולם, ועל פי רוב כפי 
שהבעל נעלם, נעלמו גם האחים. במציאות כזו מצאו 
היתר  גם   – כפול  להיתר  נזקקות  רבות  נשים  עצמן 
במקרה  החליצה.  מזיקת  היתר  וגם  מהבעל  עגינות 
שהובא לפני הרב הוברמן, נעלם הבעל כשהיה חייל 
בצבא הרוסי, ואילו האחים אשר היו אמורים לחלוץ 
ושאל  כהנא  לרב  פנה  הוברמן  הרב  בפולין.  נעלמו 
מה לפסוק בדינה של אותה עגונה. במכתב התשובה 
אשר נמצא בידינו חזר הרב כהנא על פרטי המקרה 

והוסיף את חוות דעתו: 
נתגייס  פ.מ  שבעלה  מעידה  עצמה  ה.  האשה 
ואין  זכרו,  נאבד  ומאז   42 בשנת  הפולני  לצבא 
שום ידיעה ממנו, וכן הגידה האשה עלקא שארף 
על פ. הנ"ל שנלקח לצבא הפולני ולא חזר משם, 
העד יהודה זיידן גם כן מעיד שהיה פ. הנ"ל היה 
לעשר  נענש   41 ובשנת  בטאשקענט,   40 בשנת 

יצא לחופש  ומפני מחלתו הרצינית  שנים מאסר, 
נשמע  לא  ומאז  לצבא  ונתגייס  האסורים  מבית 
אחים  שני  לו  שהיו  מעיד  טעננבויים  ברוך  ממנו. 

7 שנשארו בפולין, ומה נעשה עמם איננו יודע.
לאחר מכן פירט הרב כהנא את נימוקיו, תחילה בעניין 
הלכתי  במושג  השתמש  הוא  בנימוקיו  הבעל.  אחי 
הייתה  לא  שבהם  במקרים  רוב  פי  על  שימש  אשר 
עדות ראייה ממשית למותו של הבעל ונקרא בארמית 
"תרי רובי" – רוב של שניים – ולפיו אפשר להתיר את 
ספקות  שני  של  הבאתם  ידי  על  מעגינותה  האישה 
במצב  בחיים  נשאר  הזוג  שבן  לאפשרות  באשר 
היא  ההסתברות  מהספקות  אחד  ובכל  בו,  שהיה 
שהוא לא שרד. הספק הראשון עניינו היה הימצאותו 
לחייו.  ממשית  סכנה  בו  שהייתה  במקום  הבעל  של 
בשפה ההלכתית יש כמה הגדרות למקרים כגון אלו, 
"יוצא  ועקרבים",  נחשים  מלא  לבור  "נפל  דוגמת 
את  להרוג  ]במטרה  כרכום  שכבשוה  ו"עיר  להורג" 
תושביה[". כאשר הבעל נקלע למקום כזה, אזי אפסו 
העולם  מלחמת  של  במציאות  חי.  שהוא  הסיכויים 
למצבים  רוב  פי  על  הכוונה  הייתה  והשואה  השנייה 
במחנה ההשמדה  לצד שמאל  הזוג  בן  נשלח  שבהם 
הזוג  בן  כי  לעדות  או  הגזים(  לתאי  )כלומר  אושוויץ 
שימשה  כזו  מציאות  המוות.  ממחנות  לאחד  נשלח 
על פי רוב ראיה מספיקה כדי להכריע בדבר סיכוייו 
של הבעל להישאר בחיים. אולם רוב בספק אחד אינו 
מספיק להיתר עגונה, ולכן היה צריך למצוא ולהביא 
אשר  הספק  רוב  פי  על  היה  אשר  שני  בספק  רוב 

נקרא בהלכה "אבד זכרו".
המושג "אבד זכרו" עניינו היה בדרך כלל משך הזמן 
ממנו  התקבלו  לא  או  הזוג  בן  על  שמעו  לא  שבו 
על  הודיע  לא  הזוג  בן  אם  רוב  פי  על  חיים.  אותות 
היותו בחיים ולא נשמע ממנו דבר בתקופה מסוימת 
שהרבנים הסכימו עליה, יכלו לצרף את הרוב בספק 
את  ולהתיר  זכרו"  "אבד  של  בספק  לרוב  הראשון 
בתקופה  מאוד,  פשטנית  בצורה  מעגינותה.  האישה 
להגיד  ניתן  והשואה  השנייה  העולם  מלחמת  של 
רצו  בכלל  והניצולים  הזוג  בני  של  הגדול   הרוב  כי 
נשארו  הם  כי  להם  ולהודיע  קרוביהם  את  למצוא 
בחיים. כאשר חלף די זמן אשר בו בן הזוג היה יכול 
הוא  כי  להבין  אפשר  היה  או  חיים  סימני  להראות 
הספק  בצירוף  האישה  את  מתירים  היו  בחיים,  אינו 
בן  של  סיכוייו  על  מלכתחילה  ערער  אשר  הראשון 

הזוג להישאר בחיים.
כהנא  הרב  דן  כאשר  לעיל,  המקרה  של  בעניינו 
לרב  כתב  הוא  הבעל,  מאחי  האישה  של  בעיגונה 
רובי"  "תרי  העיקרון  את  להפעיל   ניתן  כי  הוברמן 
חליצה  של  להזיקה  בנוגע  לדעתי  "והנה  זה:  בעניין 
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גויסו בשלבים השונים של 
האדום  לצבא  המלחמה 

ולדון בו.
לרב  נמסרה  אשר  העדות 
לג'וינט  והמכתב  כהנא 
הקושי  את  ממחישים 
היום-יומי בטיפול בהתרת 
המועצות,  ברית  עגונות 
עליו  ללמוד  וניתן 
השמורות  מההתכתבויות 
 4 הפרטי. בארכיונו 
התכתבות בנושא עגונות ברית המועצות ניתן למצוא 
ניצולים אשר הגיעו  ריכוז של  במקומות שבהם היה 
 – הרפטריאציה  בתהליך   1947–1946 השנים  בין 
לאדמת  המועצות  מברית  פולין  אזרחי  של  חזרתם 

הרב יצחק הכהן הוברמן

תלמידי ישיבת "בית-יוסף" של ועד ההצלה במחנה העקורים וצלר



מהאחים  ידיעה  יהיה  ולא  בעיתונים  הפרסום  לאחר 
בפולין,  נשארו  שהאחים  כיון  מהזיקה,  לפטרה  יש 

 8 ורובם של הנשארים שם הושמדו".
המציאות  ניתוח  פי  על  ניתנה  כהנא  הרב  של  דעתו 
ההיסטורית בפולין. מאחר שבשטחיה של פולין הייתה 
ההשמדה שיטתית )"מתקני השמדה" במילותיו( ואם 
ולא הייתה תגובה מהאחים,  היו פרסומים בעיתונים 
בשל  החליצה  מזיקת  האישה  את  להתיר  ניתן  היה 
באשר  אולם  שרדו.  שהאחים  האפסיים  הסיכויים 
כהנא  הרב  החל  כאן  הרוסי,  לצבא  גויס  אשר  לבעל 
שהמציאות  משום  מת  הבעל  שאכן  ספקות  להטיל 
ההיסטורית ברוסיה הייתה שונה מהמציאות בפולין: 
אך גוף העדות ממיתת בעלה אינה מספקת, ואם 
שנאבד  באותם  להקל  אנחנו  משתדלים  אמנם 
זכרם במדינה פולין, מפני שהיו נמצאים במקומות 
זכרם,  שאבד  ובצירוף  הושמדו,  שרובם  השמדה 
אותם  אבל   ]...[ מודיעים  היו  בחיים  היו  ואם 
שנאבד זכרם בארץ רוסיא אין לנו הצדדים הנ"ל 
ואין לנו רק הרוב  כי בצבא לא היו רובם למיתה, 
גם  רוסיא  בארץ  אבל  מודיע,  היה  חי  היה  שאם 
חזקה זאת אינה מתקיימת, כי העיתונים שם אינם 
דואר  הבית  וגם  בחיים,  הנשארים  את  מפרסמים 

9 אינו תמיד בסדר.

להשמדה  מיועד  היה  ולא  חייל  היה  שהבעל  מכיוון 
הספק  את  להפעיל  קשה  היה  בפולין,  היהודים  כמו 
הראשון. כמו כן החיילים יכלו להגן על עצמם, שלא 
כמו הרוב הגדול של היהודים אשר נשלחו אל מותם. 
הספק  את  להפעיל  ביכולתו  אין  כי  שהבהיר  לאחר 
"תרי  המושג  בו  יש  אשר  הספקות  בצמד  הראשון 
של  במציאות  מדוע  להסביר  כהנא  הרב  פנה  רובי", 
פי  על  השני  הספק  את  גם  להפעיל  ניתן  לא  רוסיה 
המושג "אבד זכרו". לפי הרב כהנא, אמצעי התקשורת 
ברוסיה לא פרסמו את שמות מי שנשארו בחיים כפי 
שעשו העיתונים במדינות אירופה האחרות, ונוסף על 
שירותי  כגון  מידע  ולבדוק  מידע  לקבל  הדרכים  כך 
כהנא  הרב  ביקש  לכן  ברוסיה.  משובשות  היו  דואר 
להשיג מידע נוסף כדי שיוכל להתיר בסופו של דבר 
את האישה מעגינותה על אף המציאות ההיסטורית 

ברוסיה בתקופת המלחמה ולאחריה.

נפילה בשבי הגרמני
בו  דן  כהנא  שהרב  חייל  של  גורלו  של  נוסף  מקרה 
ושעולה מתוך ההתכתבות מתאר מציאות היסטורית 

של נפילה בשבי הגרמני:
האישה רחל. מ. שבעלה ש.י. נתגייס לצבא הרוסי 
בשנת 41 ובשנת 45 שמעה ממכירה נוצרי, שהוא 

נשבה על ידי הגרמנים ביחד עם בעלה והיהודים 
שיודע  לו,  הגיד  והבעל  לחוד  הועמדו  השבויים 
זכרו,  ונאבד  ובניו,  לאשתו  רק  ודואג  יחיה  שלא 
היתה  הנכרי  שהגדת  במכתבו  מבואר  שאין  הגם 
על  הגיד  שלא  כיון  מקום  מכל  תומו  לפי  במסיח 
מיתתו של בעלה רק שנשבה, ולא התכוון להתירה, 
נחשב למסיח לפי תומו, וידוע שהיהודים השבויים 
רובם היה למיתה, ובצירוף מה שנאבד זכרו ורוב 

  10 הנצולים מודיעים, יש להתירה להינשא.
ניתן  האישה  את  להתיר  כהנא  הרב  של  מהנימוקים 
אשר  ההיסטוריים  המקרים  בין  השוני  על  ללמוד 
והבנתו  בקיאותו  על  וגם  המלחמה  בתקופת  קרו 
של הרב כהנא את ההבדל בין המקרים. במקרה של 
נפילה בשבי הבהיר הרב כהנא לרב הוברמן כי ידוע 
היהודים  החיילים  בין  הפרדה  נעשתה  רוב  פי  שעל 
והגרמנים רצחו את החיילים היהודים.  יהודים  והלא 
להתיר  כהנא  הרב  הורה  זו  היסטורית  עובדה  בשל 

זכרו",  "אבד  של  השני  הספק  בצירוף  האישה  את 
על  לאישה  שסיפר  הנוצרי  שהמכר  פי  על  אף  וזאת 
גורל בעלה לא  ועל  ההפרדה שנעשתה בין החיילים 
אמר במפורש שראה שהחיילים הלא יהודים נרצחו. 

מאסרים פוליטיים והגליה לסיביר
כהנא  הרב  עליו  כתב  אשר  השלישי  המקרה  בעניין 
על  דעתו  את  הביע  הוא  מכתב  אותו  של  בהמשכו 
זוג שלפיה הוא נאסר ונשלח  עדות על גורלו של בן 

לסיביר:
בתור  נאסר  פ.ו.  בעלה  אשר  מלכה.ו.  האישה 
במכתבו  וכבודו  הרוסים,  ידי  על  מדיני  פושע 
כותב או שהומת על ידי הרוסים או שנשבה בידי 
שהאישה  כתוב  עדות  בהגביית  אבל  הגרמנים, 
יודעת שנשלח לסיביר, ובמאסרים של סיביר אין 
היה  חי  היה  שאם  החזקה  וגם  למיתה,  רוב  לנו 
מודיע אין לנו. כי הרוסים אינם מרשים לאסירים 
פתחי  עתה  לעת  בידי  אין  לכן  מכתבים,  לשלוח  

11 היתר עד שיבורר לנו עוד איזה פרטים.
האישה  של  להתרתה  המכשול  נבע  הזה  במקרה 
ואשר  לג'וינט  במכתבו  כהנא  הרב  שציין  מהקושי 
היכולת  חוסר  ועניינו  הראשון,  במקרה  גם  עלה 
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שבויים יהודים במדי הצבא האדום עם טלאי צהוב, 1941, מינסק, בלארוס.

המדיניות  עצם  או  אי-השיתוף  בשל  מידע  להשיג 
נוסף  – מדיניות מסך הברזל.  של השלטון הסובייטי 
לא  שלרוסים  הייתה  לקושי  הסיבה  כי  נראה  כך  על 
הייתה מלכתחילה מדיניות של השמדה כפי שהייתה 
לסיביר  שנשלח  בעל  כי  סבר  כהנא  הרב  לגרמנים. 
אינו נדון להשמדה ואף על פי שבמאסרים מסוג זה 
נשקפה סכנה לחייו בשל התנאים ששררו במקום, לא 
נידון הבעל מלכתחילה למיתה. גם במקרה זה נמצא 
מרכזי  כמוטיב  חוזר  זה  וקושי  מידע,  להשיג  הקושי 
בהתכתבויות אחרות של הרב כהנא עם רבנים אשר 

 12 דנו במקרים של עגונות מברית המועצות.

פתרון   – האזרחיים  הנישואים   – "זקס" 
עקיף למציאות היסטורית מורכבת

אותה  דרך  כי  מלמדת  הרבנים  בין  ההתכתבות 
מציאות היסטורית אשר הקשתה להביא לידי התרתן 
של  בסופו  נמצא  גם  המועצות  מברית  העגונות  של 

קיומם  ביטול  בצורת  מהעגונות  לחלק  פתרון  דבר 
של הנישואים האזרחיים – "זקס". שלא כמו היהודים 
אשר ברחו מפולין לשטחי ברית המועצות או סופחו 
היו  ככולם  רובם  ואשר  המלחמה  בתקופת  אליה 
נשואים בנישואים דתיים, רוב אזרחי ברית המועצות 
בתקופה  כבר  המועצות  ברית  בשטחי  חיו  אשר 
בנישואים  נשואים  היו  העולם  מלחמות  שתי  שבין 
טקס  בצד  אזרחי  בטקס  הנישואים  חובת  אזרחיים. 
אירופה  מרכז  בארצות  הונהגה  הדתי  הנישואים 
מאמצע המאה ה-18. עם השנים החלו יהודים רבים 
האזרחי  בהליך  להסתפק  חילון  תהליכי  עברו  אשר 
היהודים  החלו  ברוסיה  הדתי.  הטקס  על  ולוותר 
השלטון  עליית  עם  אזרחיים  בנישואים  להתחתן 
האזרחיים.  הנישואים  חובת  והנהגת  הקומוניסטי 
נישואים אלו התקיימו ומתקיימים עד עצם היום הזה 
בפני פקיד ממשלתי, ועל פי רוב רק חתימה של שני 
נישואיהם.  את  מאשרת  רשמי  מסמך  על  הזוג  בני 
יכול  אשר  סממן  שום  אין  האזרחיות  החתונות  ברוב 
קניין  כגון  היהודית  ההלכה  לפי  קידושין  על  להעיד 
שטר  על  חתימה  או  טבעת  באמצעות  נעשה  אשר 
משנת  הזוג.  בני  של  להתייחדותם  וההיתר  כתובה 
האנטי-יהודיים,  החוקים  של  התגברותם  עם   ,1930

מכיוון שהבעל היה חייל ולא היה מיועד להשמדה כמו היהודים בפולין, היה קשה 
להפעיל את הספק הראשון. כמו כן החיילים יכלו להגן על עצמם, שלא כמו הרוב 

הגדול של היהודים אשר נשלחו אל מותם. 



NY_AR45- 1 מכתב הרב כהנא להנהלת קרן התרבות של הג'וינט, יט בסיון תש"ה )31 במאי 1945(, ארכיון הג'וינט, אוסף ניו יורק, מסמך מספר
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2 שם. 

3 מכתב הרב כהנא לרב זובער, כא באלול התש"ו, ארכיון גנזך קידוש השם, מקבץ עגונות, תיק כהנא הרב שלמה דוד, מסמך מספר 6.

4 ארכיון הרב שלמה דוד כהנא, בידי המחברת. 

5 יצחק הכהן הוברמן, ספר בן לאשרי – שו"ת ומכתבים, בני ברק תשע"ח, עמ' א-כה.

6 שם, עמ' טו.

7 מכתב הרב כהנא לרב הוברמן, כז בניסן תש"ז )1947(, שם, עמ' לד-לז.

8 שם.

9 שם.

10 שם, עמ' מז-מח.

11 מכתב תשובה מהרב כהנא אל הרב הוברמן, כה באב תש"ז, שם.

12 מכתב הרב כהנא לרב בן ציון רובינשטיין, כז בכסלו תשי"א, ארכיון הרב כהנא )ברשות המחברת(, התכתבויות עם רבנים, תיק הרב בן ציון 

רובינשטיין.
13 מכתב מיום כז בניסן תש"ז, הוברמן, ספר בן לאשרי, עמ' לז.

14 מכתב מבית הדין ביוהנסבורג לרב כהנא, א באב תש"י, ארכיון הרב כהנא )ברשות המחברת(, בתי דין, תיק בית הדין ביוהנסבורג והמדינה.

] 54 [] 55 [ בשביל הזיכרון // גיליון מס' 37 // אדר תשפ"א // מרץ 2021בשביל הזיכרון // גיליון מס' 37 // אדר תשפ"א // מרץ 2021

להתחתן  לגמרי  כמעט  ברוסיה  היהודים  הפסיקו 
אזרחיים  בנישואים  להתחתן  החיוב  דתי.  בטקס 
של  ההלכתי  תוקפם  על  לדון  הרבנים  את  הכריח 
נישואים אלו. היו רבנים אשר טענו כי לנישואים אלו 
ואינם  גירושין  מצריכים  הם  ולכן  הלכתי,  תוקף  יש 
נישואים  להתיר  העדיפו  אשר  והיו  עגינות,  מונעים 
אלו מלכתחילה ולא ראו בהם נישואים כלל, וזאת כדי 

למנוע עגינות.
העקורים  במחנה  הנשואים  מהזוגות  שרבים  מכיוון 
המועצות  ברית  ואזרחי  המועצות  ברית  יוצאי  וצלר 
נשואים  היו  המלחמה  שלפני  מהתקופה  עוד 
עוד   הוברמן  הרב  פנה  בלבד,  אזרחיים  בנישואים 
בתחילת ההתכתבות שלו עם הרב כהנא בשאלה אם 
מותר להפעיל את עקרון התרת הנישואים האזרחיים 
יכול  היה  לא  כאמור  פתרון אשר  עיגון,  במקרים של 
וישראל  משה  כדת  התחתנו  אשר  הזוגות  על  לחול 
דוגמת הזוגות אשר ברחו בתחילת המלחמה מפולין. 
כי הוא  מצדד בביטול  הרב כהנא כתב לרב הוברמן 
הנישואים האזרחיים במקרים שבהם לא יכלו להתיר 

את עגינות האישה בדרכים אחרות: 
זה,  החשש  אין  הרוסים  של  זקס  בנשואי  אך 
ובכל זאת היכא ]מארמית: איפה, פ"פ[ שאין בזה 
משום עיגון ובנקל לסדר גט כדאי להשתדל בזה, 
או  הבעל,  מקום  ידוע  שאין  עיגון  במקום  אבל 
התבוננות  אחר  להקל  יש  דתי,  גט  ליתן  שמסרב 
ואם  המקדשים,  של  וטיבם  הקידושין  אופני  של 
על פי אומדנות גדולות לא היה כוונתם לקדושין 
שיש  ]איפה[  היכא  ובפרט  להיתרם,  לצדד  יש 
או  הבעל  מיתת  ספק  כגון  להיתרה  צדדים  עוד 

13 השמדתו.
בארכיונו של הרב כהנא שמורים עוד מכתבים אשר 
נשלחו אליו מבתי דין אחרים ומתארים מקרים שונים 
וקשים של עיגון במציאות ההיסטורית בשטחי ברית 
המועצות בתקופת המלחמה, ורובם ככולם מבקשים 
העובדה  סמך  על  העיגון  מכבלי  האישה  את  להתיר 
אחרון  מקרה  אזרחיים.  בנישואים  נישאו  הזוג  שבני 
במאמר זה ואשר נשלח לרב כהנא מבית הדין לתקנת 
אשר  אישה  של  סיפורה  הוא  יוהנסבורג  של  עגונות 
אזרחיים.  בנישואים  המלחמה  בתקופת  התחתנה 
ועקבותיו  הרוסי  בצבא  עובד  להיות  נשלח  בעלה 

נעלמו: 
ומתחננת  לפנינו  עומדת  רוח  קשת  צעירה  אשה 
של  בעצומה  הדבר:  וזה  העיגון,  מכבלי  להתירה 
תלאות  אחרי  הזאת  האישה  הצליחה  המלחמה, 
בעברם  כאלה  פליטים  לרוסיא.  להמלט  נוראות 
פרך  עבודת  שם  ועבדו  לסיביר  הגלו  הגבול  את 
ביערות. הרבה מן הגולים לא יכלו נשוא את הקור 

קווקז,  בסיביר  רוסיא  לדרום  והועברו  הסיבירי 
אחד  אל  התוודעה  שם  בתוכם.  הייתה  היא  וגם 
הפליטים מפולניא שגם כן ברח לרוסיא ונשאו זה 
לזה. איך היו הנישואים ברוסיא אין אנחנו צריכים 
אנחנו  יודעים  כי  חיים,  אנו  מפיה  ולא  להגדתה 
שהפקיד  היינו  רשמי,  באופן  רק  היו  אשר  היטב, 
הנשואים,  בפנקס  הזוג  את  כך רשם  על  הממונה 
וזה הכל, וכשרצו להתגרש היה גם כן באופן כזה, 
כי זה הפקיד רשם אותם בפנקס הגירושין וחסל. 
כעבור  שלהם.  הנשואים  גם  כן  היו  דבריה  ולפי 
שנתיים נשלח בעלה אל מקום מערכת המלחמה 
לא בתור חיל להלחם אלא בתור עובד להכין שם 
הפאזיציעס ]עמדות הירי, פ"פ[. מובן שמאוירונים 
והסכנה  זו,  מעבודתם  הפריעום  השונא  של 
הייתה שווה כמו להלוחמים כן להעובדים. בימים 
ואחרי  מכתבים  ממנו  מקבלת  הייתה  הראשונים 
כן פסקו, בבתי הפקידות הגידו לה רק השערתם 

14 "אשר בודאי איננו עוד בחיים".
לאחר שהבהיר ותיאר את מסלול הייסורים של חלק 
בתקופת  המועצות  לברית  נמלטו  אשר  מהיהודים 
המלחמה, פנה בית הדין לרב כהנא וביקש להתיר את 
האישה מעגינותה על סמך היותה נשואה בנישואים 
בנבכי  בקיא  כהנא  הרב  היות  סמך  ועל  אזרחיים 

"הפתרון הסופי" גם על אדמת רוסיה. 

סיכום
המציאות ההיסטורית אשר עולה מתוך ההתכתבויות 
חושפת את גורלם של היהודים בשטחי ברית המועצות 
נראה  מלמדים  המקרים  תיאורי  המלחמה.  בתקופת 
כי לרבים מהניצולים אשר רצו בשיקום חייהם לאחר 
המלחמה הייתה סוגיית העגינות בבחינת מבוך קשה 
וייחודי אשר לעיתים לא היה ממנו מוצא. התמודדותם 
של הרבנים עם תופעת העגונות של ברית המועצות 
הייתה מורכבת ולפעמים אף קשה מנשוא בשל חוסר 
יכולתם של הרבנים לתת מענה לחלק מהעגונות אשר 
אשר  הייחודית  ההיסטורית  המציאות  ובשל  נפגעו 
אפיינה את שטחי ברית המועצות בתקופת המלחמה 
אשר  מנשוא  הקשים  החיים  תנאי  אף  על  ולאחריה. 
היו מנת חלקם של הגולים לסיביר והמגויסים לצבא 
סמך  על  הנשים  את  להתיר  ניתן  היה  לא  האדום, 
ידיעה בלבד כי בעליהן נשלחו למקומות אלו. מתוך 
המקרים עצמם נראה כי הייחודיות נובעת הן מצורת 
הן כאמור מההשמדה הלא שיטתית בברית  השלטון 
המועצות, שלא כמו מדיניות ההשמדה השיטתית של 
הגרמנים. ובכל זאת במכתבים עצמם ניכר הרצון העז 
של  מאמציהם  העגונות.  לנשים  לעזור  הרבנים  של 
ולמצות  הלכתיים  פתרונות  ולמצוא  לנסות  הרבנים 

מחנה העקורים פלדפינג, גרמניה, חתונה בקיבוץ "טירת צבי" שבמחנה העקורים, 1946

נשקפים  אלו  היתרים  למתן  האפשרויות  כל  את 
מהדיונים על סוגיית הנישואים האזרחיים שמטרתם 
הייתה לאפשר לניצולים לשקם את עצמם, להמשיך 

בחייהם ולבנות משפחות חדשות. 


