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 הדיוןנושא

 נישואיה ולפני מיהודי אזרחית גרושה שהיתה אשה אזרחיים בנישואין ברוסיה נשא ק'מר
 באיסורי עצמו על להחמיר התחיל בתשובה תיר ק' שמר לאחר נכרי. בעולת היתההראשונים

 הכהנים. חשמונאי לבית מתייחסת שמשפחתו לו סיפר שדודו מפני למתים להטמא שלאכהונה
 מהנישואין שאשתו מכיון לדוכן. קלה לא הוא כהנים. אצל הרבה מצוי משפחתו שםגם

 לחיות וימשיך כדמו"י, אותה יקדש שלא אחד רב ע"י לו נפסק לכהונה, פסרלה היתההאזרחיים
 לו. נאמר עדיף" "כך קדושין. בליאתה

 לדיוןהשאלות

 זונה. משום לכהן אסורה האם לנכרי נבעלהא.

 שמר ולא ידע לא בתשובה שחזר ועד ברוסיה, תו"מ משמירת מנותק שהיה בבית שגדל מיב.
 החמיר ומאז כהנים, שהם - תו"מ שומר אינו הוא שגם - דוד ע"י לו נאמר ואח"כ כהונה,עניני
 כהונה. איסורי עם בנישואין גם להחמיר עליו האם למתים, להטמא שלא עצמועל

תשובה

 וככרייתך זנות. כעילת וסנכעלס ומסוחררת גיורת 5ל6 זונם 5ין 5ומריס מכמיס 6 50 יכמות נמטנסא.
 ר' סזינתס. 6יס 6סת %6 זונס דלין ופרשי ככמס, זונס לליעזר ר' לדעת תנ6יס. כוס נחלקו 3טס

 מיינו זנות טכעילת טס תוס' כתפו חכמים כדעת פכוים. ולפיך ופרשי מופקרת, זו זונס קומרעליכם
 ותו"ע h"o פי"ז כמו"כ סרמכ"ס ופסק כריתות. ומייכי וככד עכו"ם כגון כסן תופסין קרוטין טליןממי

t"so)h'לוקס. ונטך עכר ו6ס זונס 6טס ליטל לסור רכסן וב 5 עז קרוטין גמ' עפ"י 6 מעי' 1 סי 
 מסוס לוקס קינו 5 עם קרוסין עפ"י מ"כ מס סרמכ"ס ~עת 5מנס קדוטין, כל5 זנות דרך עלים כ5ו5ס
 ומקירי סם, וריט3"6 ומודת, וד"ס טמות סכי ד"ס טס כקרוטין רשי nDV 35ל קדוטין, ע"י bSb יחללל6
 ימלל. % מסוס 6קס קדוטין כל6 כי5ס על 6ף סג6וניס, כל 3טסטס



 ירושלים - דיןפסקיחד

 על ומסתמך חו"ק, כל6 כסונס כליסורי ס6מורס קטתו עם למיות טימםיך ק' למר רכ קותו ע5תוע"כ
 ס"ד פ"5 וניטות כסטגות סר6כ"ד דעת ועל קרוטין, דרך hSb יחלל bS מטוס %קם ט6ין סרמכ"סדעת

 וריס 6לו וכריס הסורס. כינס ככיתו וסיף % ממיוהדת ד6טס רפד סי' %מכ"ן ממיוחסותותמוכות
 סרמכ"ס על תולקיס סג6וניס כל כטס ומקירי וסריטכ"6 רם"י טמרי לס6מר. גיתניס וג'ינסומוזריס
 וייסור כספק מותר יסים 06 כסן ספק סו6 6כן ו5ס קרוטין. ע"י טל6 גס יתלל ל6 מטוס ד%קסוסוכריס
 סמך על זנות כבעילות חייו כל ולמיות חו"ק כל6 לחיות ססיתר וגס סג6וניס". ד"כל hs~5bד6וריית6
 כתוו ככר %, כמיוחדת ליסור טלין סר6כ"ד לדעת 6ף טסרי כיותר, ממור סו6 וסרמכ"ן,סר6כ"ד
 6ליסו ר' כטו"מ וכתכ דרכנן. 6יסור6 6ו עטם ליסור 6יכ6 ומ"מ ר5ו 6לף סי' ורדכ"ז ט5ח סי'סריכ"ט
 6ל6 קמרו ל6 נפצות כטענת לנום סיס ד5פילו לגרטס, מייכ ח5%ס ונטף טטעס כסן כדבר נט סי'מזרמי
 וקינו מד"ס %6 קינו ח5%ס ד6יסור A"Dh1 וטפ"ד, וג"ש. וע"ז עכירומ כטשטש ל6 6כל עכירות,כטלר
 ע"כ. מיתם. חייכ חכמיס דברי טל ומעוכר וכו', ג"ע ככלל סו6 כי6ס ד6יסור כיון מ"מ ג"ע,ככלל
 ול6 קיז. ס"ק טס למ"כ ס5יון וסער נט ס"ק קכח סי' ומג"ח ס"ט פ"א יסוס"ת כמטל"מ דבריווסוכלו
 נכרי. כעולת עס לחיות כסן לספק 16 לכסן למתיר יורם כיסר6ל טרםיטומן
 מוס מרוסים טכ6יס כקלס סוס דכזמן ווזנר סגר"ם תטו' ר5 עמ' ג כרך ירוטליס כפס"ד סוכם ככרב.
 טל מםכיכס טנ6יס 6לס 6ו וכפמוליס, כגויים כסמוניסס ונתערבו ממס, ויחום תורס ט6פס דורותכמס
 עכ"פ למס טנ6סר יקרזלו חזקם כסני 6לס כמניס ס6ס ו6יסור, תטרוכת כנטו6י נ6כד רוב סכמעטמדינם
 6פי' כסןן ג"כ נונקר6 6ני כסן וקמר טכ6 מי דלמעטס ונסי וכו', ג"כ ונתיר כסוגם, פסו* ס%סעפ"י
 וחללם כגרוטס עלמו וקוטר ד6יסור6 מתיכך 6נפטיס טויך מ"מ לכסונם, קותו מעליס 6ין 06 גסמקלס,
 ג סי' f"D03b כפוסקיס כמכו6ר דרכנן, לתלו5ס 6פי' למתירו עוכד5 עוטים 6נו וקין כסונס, סמוליום6ר
 כ' וכקטר מדורות, מכולכלים במזקת ומס מ6ד מ6ד חזקתייסו ריע כש"ס סיות 6כל וכו'. ועודס"6

 מנ"ל כ6ר5ות כפרט כזס"ז יטרלל עס טל מלכו עד ומאז ס5דיקיס, סכסניס על אפי' כרעתומסרט"ל
 6כל כטס דסחזיקו כוס, מוריד ול6 מע% % כסן סמטפמס דנקר6 ומס וכו', מיחום כענין פל6יסירדנו
 ע"כ. כיחום.ל6

 ל6 טססוריס מרוסיס "עולס כתוב: נ', כיטיכת סלומון ק6ן ג' מר כנידון טליט"6 קריין מסנר"נוכפס"ד
 גראס כסן. טסו6 לחטוט יט 06 כסן, סיס ob רכיו על דגר ola % ילוע ו% מיסדות דכר טוסידעו
 ע"כ. כסונס". לאיסורי חוטטים טל6 מרוסיס סעוליס ככל דינו 61"כ כסן, טסו6 ר6יס בו 6ין ק6ןטסטס
 וממילא %מונס, מזקס מסוום למתים מלסטמיו טססימנעות טי"ל רל עמ' ס כרך ירוטליס פס"דועי'
 ט6תד"6. מוין כסונס לאיסורי לסנטך גסאסור

מסקנה
 ביחד. ולחיות להמשיר הזוג לבניאסור




