
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 אשתו עמו
אף כשהוא פרוץ או  ,]שו"ע )אה"ע סי' כב סע' ג([. יחד עם איש שאשתו משמרתותמותר לה

ואם אינם ) ,([וג ועי' בשער יוסף )סי' א דבר הלכה )סי' ח אותיות ג וה(.ו "ע )סע' ז(שו]שעסקו עם הנשים. 
. עמו ועכו"ם שאשתו עמו אסור להתיחד .(נשואים כהלכה יעויין להלן בדין בעלה בעיר

 . ]שו"ע )סע' ג ויו"ד סי' קנג סע' ד([
 אמו או אחותו עמו

המותרת לו ביחוד, כגון  אחרת אשהנמצאת עמו י"א שאסור להתיחד עם איש אף אם 
בעזר מקודש )על ו. )ס"ק ב(פת"ש ( וד ס"ק)נתיבות לשבת סי' כו(, )וסף אומץ י] .זקנתוו אחותו, בתו, אמו

 י'הגר"ח פלאג] .(או עכו"ם לבו גס בה ,פרוץ אם הוא)אף  מתיריםויש  .[בזה כריעהלא סע' א בסוף( 
 )סי' ח סוף הגה ד עי' בדבר הלכהו. ()מסקאלא או"ח סי' מח שלמהבית וכן צדד ב (.שו"ת חיים ושלום סי' יט) זצ"ל

צי"א )ח"ו סי' מ פי"ד( וחזו"א )דבר הלכה סי' ח אות ד(. וכן נקט ב (ח"ב סי' טואג"מ )אה"ע ] .וכן עיקר .[(ואות ה
]דבר הלכה )שם אות . שם אם אביה או בנה או אחיה של האשה נמצאיןאף  והדין כן במקום צורך[.

 .([שם]דבר הלכה ). עכו"םקו עם הנשים, פרוץ או סמועיל אף ביחוד עם מי שגס בה, מי שעו ,ו([
 אשה שבעלה בעיר

עם  מותרות כולן ביחוד אפי' ,להלן( בזה )עי'אם בין הנשים נמצאת אשה א' שבעלה בעיר 
 .([וה בדבר הלכה )סי' ח אות ב הואכז(. וכן  ,קכונתיבות לשבת )ס"ק ד( ובינ"א )]. או עכו"ם , מי שלבו גס בהפרוץ
 יםקטנ

 תינוקתאם יש עמהם  (אפילו גס בה)עם אשה  ,(פרוץ, עסקו עם הנשים אפי') מתייחד אדם
וגיל  .לאיסור םעצמ יםמוסר םואינ לספר דברים בשוק יםשיודע (זרים אפי') או תינוק

וכן הוא . ורמ"א )יו"ד סי' קצב סע' ד( שו"ע )סע' י(] ו'.-ה' כבןהילדים לענין זה תלוי בחריפותם והוא 
זרים מהני, כן הוא משמעות הפוסקים. וכ"כ בדבר . ומש"כ שאפי' , עיי"ש ב"ח )אות ו(דלא כ ,)סי' כב( ב"יבמבואר 

בדבר בשבט הלוי )ח"ה סי' רב( ו ,(קמד ד"ה וראיתיבחת"ס )יו"ד סי'  . ומש"כ לענין הגיל עי'הלכה )סי' ד אות א(
 . [ו(-אותיות דשם כ"כ בדבר הלכה ) ,י אף בפרוץ כו'נ. ומש"כ דמהג(-הלכה )שם אותיות ב
 נקראת קטנה עד איזה גיל

 סי' קצב ס"ק דיו"ד ) פלתיו פת"ש )שם(ב"ח )שם(, ]. ויום אחדשנים נקראת קטנה לענין זה עד תשע 
וי"א שאם גדלוה לקדושה וטהרה אפשר להקל  .[שבט הלוי )ח"ה סי' רד(ו ס"ק יד( המחצה"שהביאו 

]הגרנ"ק שליט"א )פתח הבית פ"י עמ' קנה ותורת היחוד פ"א הגה כה סד"ה  .)ולא עד בכלל(שנים  עד י"א
בחת"ס )יו"ד ח"ב סי' קפד( ובעזר  'ועי וכן הוא בחוט שני )שבת ח"ג עמ' רמה(. .כדברנו ופ"ח הגה ו( בשם החזו"א

 [.בדבר הלכה )סי' ד אות ב( עוד ועי' .מקדש )שם סע' ג(
 קטןנקרא עד איזה גיל 
ב"ח )שם( וחכ"א )כלל קכו אות ט(. וכן נקט בדבר הלכה ]. זה עד בן ט' שנים ויום אחד נקרא קטן לענין

עי' ] .)ולא עד בכלל( וי"א שאם גדלוהו לקדושה וטהרה אפשר להקל עד גיל י"א )סי' ד אות ג([.
 .בדבר הלכה )שם([ועי' עוד )תורת היחוד פ"א הגה כה סד"ה וכדברנו(. הגריש"א זצ"ל בדברי שו"ת אור שמח )סי' ד( וב

 יחוד עם עכו"ם כשיש קטן שומר
. ואף ט"ז )ס"ק ט(ו ב"ש )סס"ק ט(]דרישה )אות ד(, . יחוד עם עכו"םלענין ל כשומר אף יעקטן מו

מועילה כשומרת  האולם קטנה אינ .[החולקים שם היינו בדרך. עי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון רצ"ב
 .[)תורת היחוד פ"ח הגה יב*(. ודעת הערך שי )שם( להקל בזההגריש"א זצ"ל ]ראל וגויה. שי ןביחוד בי

 דיני שמירה בלילה
 ון רצ"ב.בס"ד בשמעתא עמיקתא גלי םדינהתבאר 



 .ט"ז )ס"ק ז(ושו"ע )סע' ח( ] .שאימת בעלה עליהמחמת  בעלה בעירש אין איסור יחוד עם אישה
ומר ויש מי א [.מסתפי מבעל השתא אתי""משום דטעם אחר  'כת (שם)רש"י ו .הגר"א )שם(וכן משמע מ

)ס"ק יב( והב"ש  "מהחמ '. וכן נרהב"ח )אות ז( פסק. וכן רש"י )קידושין פא.(]. שעדיין יש בזה איסור דרבנן
אות ה  שם) "אחכ]טוב לחוש לדבריו.  (יחוד של א' וא')ובאיסור יחוד דאו'  .[)ס"ק יב( להחמיר עכ"פ

 .[גליון קפ"השמעתא עמקיתא  . ועי'להקל  )דבר הלכה סי' ז אות ב( . ודעת החזו"א והדובב מישריםמובא בפת"ש אות ז(
 מה בכלל עיר

 .[הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ז הגה טד(]בנ"א נקרא עיר אחת.  תפשבמה שב אחת תלוי עירגדר 
 למקום היחודלהגיע  יכולבעלה לא 
, אין משום יחוד ,אינו יודע מקום היחודאו  מפליג רחוק בעירבעלה אם  'אפיש יש אומרים

ויש מחמירים אם אין ביד בעלה . )שם( ויוסף אומץ )סי' צז([ שיו"ב] .אימת בעלה עליהמשום ש
משום הוא הנ"ל דהטעם  העזר מקודש )אה"ע שם( תפס כרש"י. ו(חכ"א )שם אות ו]. להגיע למקום יחוד

אם לא  . ויש להחמיר בזה[, וע"כ נשאר בצ"ע היכן שהודיע לה שמפליג מה דינהדמסתפי מבעל השתא אתי
שבט הלוי ה, סי' סה אות כא( ע"האג"מ )אה ,פכ"ד אות ו(נדחי ישראל ) חפץ חייםדדעת ה]. דחק גדולבשעת 

( וד ב יותדעת החזו"א )דבר הלכה סי' ז אותאולם  להחמיר. והקובץ תשובות )ח"ב סי' עה( (אות א )ח"ג סי' קפ
 . [גליון קפ"הבשמעתא עמיקתא  'ועי. להקל בזהעמ' ריט(  3והגרשז"א זצ"ל )נשמ"א שם הגה ס' 

 דבר בבית(ן בעל מקצוע הבא לתק)נתן להם רשות להתיחד בעלה 
חכ"א ]. היתר של בעלה בעירהלא מועיל , התיחדרשות ללה בעלה נתן אם ש יש מי שאומר

וכן הוא לפי )דבר הלכה סי' ז אות ג(. חזו"א ודובב מישרים ] .ויש מקילים בזה. וכן עיקר. [()שם אות ו
כשאין ביד בעלה להגיע הפוסקים הנ"ל החולקים על החכ"א. וגם אלו שהחמירו כהחכ"א בעיקר נקטו כדבריו 

. וגם לדעת המחמירים כשהבעל נתן היתר להסגר באופן שיש משום יחוד, אבל בלא"ה אין חשש .למקום היחוד
שבעלה א"ל לנעול הדלת לזמן ארוך. כשאף לחכ"א אין איסור אלא  'באג"מ )אהע ח"ד סי' סה אות כא( שכת שו"ר

 .[(הוכן דעת הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ז הגה 
 סומאבעלה 

. וכן פסק ( שמרגיש מה שנעשה בביתד"ה שאני שםין שוקידרד"ל )] .סומאמועיל אף כשבעלה  זההיתר 
וכן יוצא . שמסתפק בזה )קדושין שם(יעב"ץ כה דלא. פי"ג ד"ה  ולההוכחה( שם)הצי"א וכן דעת  (שער יוסף סי' ג)החיד"א 

  .[רל"אקפ"ה ו נות. ועי' בשמעתא עמיקתא גליומורדת בודכך טבעה שאם בעלה בעיר אינה ודעימיה  א הנ"להחזו"מ
 בעלה חבוש בבית האסורים

ברור שלא יניחוהו לצאת איזה זמן אם אף שהוא בעיר  ,חבוש בבית האסורין הבעלאם 
 .]אג"מ )ח"ד סי' סה אות ז(. ועי' בדבר הלכה )סי' ז אות יא( שנשאר בזה בצע"ג[ .איסור יחוד יש

 קטטה ה מחמתללא דרה עם בע
]עי' בדבר  .אם יש היתר של בעלה בעיריש מסתפקים  ,דרה עם בעלה מחמת קטטה אינהאם 

הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ז הגה ]. סגור ולא נעול חבפתויש מקילים בזה  .הלכה )סי' ז אות יא([
 ולמעשה הכל תלוי לפי ענין הקטטה.  .[כ(

 אינם נשואים ע"י חופה וקידושין
ויש  ]צי"א )ח"ו סי' מ פי"ז([. .כהלכה י"א שלא שייך בה דין של בעלה בעירשלא אישה נשואה 
 . [נטעי גבריאל פל"ו הגה יז(ו תורת היחוד פ"ז הגה יחהגריש"א זצ"ל )]מקילים בזה. 

 שלבו גס בהעם מי 
 .[שו"ע )שם(]היתר של בעלה בעיר עם מי שלבו גס בה. 

 מי בכלל גס בה
איזה הכרה ע"י יש לו  וכן אם .[(סע' ח)שו"ע ] .שהיא קרובתו שגדלה עמו אוגס בה פירושו 

שבט הלוי )ח"ה סי' רג אות  ,ערוה"ש )אות ו(] .רבת ידידותוקדברים בוי ילר יםמביאהענייני מסחר 
ועל כן העובדות במשרד ויש קשר עבודה עם העובדים לא מועיל  [.(וטאות )סי' ז דבר הלכה וג( 

 היתר של בעלה בעיר.

 )בקור רופא( עם הנשיםעסקו 
ומועיל לו היתר  ,לבו גס בהשי ממ שדינו קלי"א . וכדו' כגון רופאמי שעסקו עם הנשים 

כבר  אם ומ"מ [.(סי' ו אות חדבר הלכה )ו)אה"ע סי' ט(.  ק"לח ,(אחיד"א )שער יוסף ססי' ] של בעלה בעיר.
בעלה של  מועיל היתרגייסי אהדדי ולא כ נחשבים ,כמה פעמים בקרה אצל אותו רופא

 ועי' עוד להלן לענין איסור יחוד בביקור רופא. .[(3הגרשז"א זצ"ל )נשמ"א שם סוף הגה ] בעיר.
 עם פרוץ

 [.(אות ו)שם דבר הלכה ו)פלאג'י הובא באוצה"פ( נשמת כל חי ] בעלה בעיר.של היתר  מועילאף עם פרוץ 

 עכו"םעם 
 .יחוד עם עכו"םהתיר של בעלה בעיר לי"א שבמדינה שמענשים על האונס מועיל היתר 

 ךואין להקל בזה אלא אם כן בעלה במקום סמו[. בינ"א )כלל קכו אות עו(רדב"ז )ח"ג סי' תפא( ו]
 [.(אות יד ז סי'דבר הלכה ]חזו"א )עי'  לה אם תצעק.שיכול לשמוע 

 חובה להודיע שבעלה בעיר
 ייבת להקדים ולהודיע לוחיר אע"פ שהיא יודעת שבעלה בע ,אישהשיש  במקוםהנכנס 

 [. (הגרשז"א זצ"ל )הסכמה לספר דבר הלכה] .עוברי עבירה תמסייע תנמצא לאושאם , הדבר



. [ערוה"ש )שם אות טו(וכב(  -ב"ש )ס"ק כא ]. לו להתיחדאסור אשתו בעיר איש נשוי אף בזמן ש
אמרי יושר )ח"ב סי' ] .יחודמשום אין  ידוע לו שבכל רגע עלולה להגיע לאותו מקום םא אולם

. אין להקל אם היחוד הוא בידיעת האשה אף בזהשוי"א  .[ט("פ מ )ח"ו סי' וכ"כ בצי"א .ט אות ח(
 .[קפ"הבשמעתא עמיקתא גליון  הזעוד ב ועי'   .הגרשז"א זצ"ל )נשמת אברהם אה"ע סי' כב ס"ק ד(]



. אף עם עכו"ם ופרוץ )או פרוצה( הרבים אין משום ייחודפתח פתוח לרשות במקום שה
שיש שם  וכדו' חצרואף אם הפתח פתוח ל .[יח(-ודבר הלכה )סי' ג אותיות יז פת"ש )שם(, שו"ע )סע' ט(]

 "אוחיד"א )שער יוסף סי' שיג(. ובחכ ]נחפה בכסף )ח"ב סי' יא( .הוא רשות הרביםבכלל פ"פ לג' בנ"א 

א' המצילים  למקום שנמצאים וה"ה אם הוא פתוחס"ק י( מסתפק בזה[. )אות ז( הובא בפת"ש )
 [.(הגה ו)דבר הלכה סי' ג אות ב ו]חזו"א . )כגון אמו, בתו, אשה שבעלה בעיר וכדו'(מיחוד 

 גדר פתח פתוח
ירא הוא שמא יכנס אחר ש ,בכלל היתר של פתח פתוח העולנא לו הדלת סגוראף ש י"א

 . ועי'מהרש"ם )ח"ב ססי' עו ד"ה גם(ו רשב"א )סי' אלף רנא(, (אות רלז רבינו יונה) ספר היראה] .לא ברשותש

 בית מאיר )שו"ת רע"א סי' קא ד"ה מה(.( ורע"א )סי' ק מד"ה אולם] .ש מחמירים בזהוי .[רדב"ז )סי' קכא(ב

 .[משמע להחמיר )בית הנשים אות יח(א "נב. ומה( נשאר בצ"עד"ה שניתב , ועיי"שובבית שלמה )ח"א ססי' מח ד"ה ועל
י' סי' ג אות ו ובהוספות עמ' קפח על סדבר הלכה וחזו"א ) קלח( סי' בנין ציון )ח"א] .העיקר כדעה ראשונהו

 .([צי"א )ח"ו סי' פי"או אג"מ )ח"ד סי' סה אות ד( דובב מישרים )ח"א סי' ה( ועי' .ועמ' ריח על ססע' ה( ג סע' ב
 קומה עליונה )למקילים לעיל(

 האפילו דירה בקומה עליונה הפתוחה לחדר מדרגות וחדר המדרגות פתוח לרה"ר דינ
 אות ו([.דבר הלכה )סי' ג ] .לות שם(לע בנ"א)אם דרך  לרה"ר הכפתוח

 )למקילים לעיל( כשהדלת נעולה וביד אחרים לפותחה
ע"י מפתח ואותו מפתח נמצא ביד אחרים והם יכולים  מבחוץהפתח  חותשאפשר לפכאף 

 סי' ג אות ג([.והחזו"א )דבר הלכה  )סי' ה(]דובב מישרים  ."פדינו כפ תוח ולהכנס בכל עת שירצופל

 שאינו מציל מיחוד מי
אישה עלולה לעבור שם אין משום יחוד. אבל אם הפתח  אפילו אם ,ח ממשאם הפתח פתו

מיחוד  מצילהלהכנס אשה שאינה  הועלול( הומפתח ביד )או אפילו נעולסגור ולא נעול 
נמצאים בחדר פנימי אף ביחוד מועיל כשמירה ביחוד דרבנן )כגון שתי נשים ואיש א'(. ואם 

 יב ד"ה והעולה([.הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ה הגה ] אין להקל. דרבנן

 בשעות שאין עוברים ושבים
פת"ש )שם( ודבר ] .הוא דוקא בשעות שיש עוברים ושבים במקום היחוד היתר של פתח פתוח

אף בשעה ית ביד אחרים העלולים לבוא ומ"מ אם המפתח של הב הלכה )סי' ג אות יד([.
 מועיל ההיתר של פתח פתוח כמבואר לעיל.מאוחרת 

 במקום שיש פתח פתוחאף להמנע מיחוד 
. [עזר מקדש )שם(] .הלהשאיר דלת פתוח ימ"מ ראו ,תוח הדלת ממשאע"פ שלהלכה א"צ לפ

 .מנח"י )ח"ד ססי' צו([וב (הובא במהרש"ם )ח"ב במפתחות סי' עו ()שםפר היראה ]ס ."פמיחוד כשהפאף להמנע טוב ו
 חלון הפתוח לרה"ר

 אין משום במקום שמחוץ רואים אותםאם עומדים  ,חדר שיש בו חלון הפתוח לרה"ר
עומדים בחוץ יכולים הואם החלון בגובה ש .[עזר מקדש )שם(]. אף אם הדלת נעולה יחוד

לראות על ידי העמדת ספסל, אם מצויים אנשים ובקל להם לעלות דינו כפתח פתוח 
יש ואף באופן שהמסתכל שם עלול להתפס כגנב  .[מהרש"ם )ח"ב מפתחות אה"ע סי' עו(]לרה"ר. 

 . והכל לפי הענין.[הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ה הגה יג(]אין משום יחוד. מי שאומר ש
 כל החדראת כשלא רואים דרך החלון 

כל זמן  ויהיה איסור יחודדרך החלון לצד לא יראו אותם  וילכאם באופן ששאף  י"א
דבר הגרשז"א זצ"ל )כן צדד ] .שילכו לשם חוששיםלא שעמדים במקום גלוי אין משום יחוד כי 

 עה"אג"מ )א] .עיקרויש אוסרים באופן זה. וכן  עמ' קפה ד"ה אך יש לדון(סי' א הוספות חדשות הלכה 

שמבואר שבמקום שיש "מצב" של יחוד  חזו"א )אה"ע סי' לד ס"ק א(הומש"כ דהכי מסתבר הוא ע"פ  .ח"ד סי' סה(

. ושו"מ שכ"כ . וכתבנו מזה בשמעתא עמיקתא גליון רל"אלידי יחוד גמור ותחבולות ויבא וחוששים שמא יעש

 .[הגרנ"ק שליט"א )פתח הבית פ"ג אות יא יסודות הבית אות ב(

 גס בה
נוב"י והב"ש )ס"ק יג( , )ס"ק יג( "מח]י"א שלא מועיל פתח פתוח לרה"ר עם אישה שלבו גס בה. 

)בית  "אוכן מבואר בבינ .ט"ז )ס"ק ח( והמגיה בט"ז )שם(] וכן עיקר. .שמועילוי"א [. ()תנ' סי' יח ד"ה והנה

"מ )אע"ה וכן דעת החיד"א )שער יוסף ססי' ג( להקל. וכן דייק האג  .פת"ש )ס"ק ט(מההנשים אות יח(. וכן נראה 

 .[ם יוצא ונכנס עדיף מפ"פאבצי"א )ח"ו סי' מ פכ"ג( בענין זה ובענין ה 'ח"ד סי' סה אות ט(. ועי
 ביקור רופא

וכל שאחות או חולה או כל אדם  .ר מאוד משום איסור יחודהזהא יש לפבביקור אצל רו
הגרשז"א ] אחר יכול כל רגע להכנס לחדר, בין בתפקיד ובין בטעות. אין משום איסור יחוד.

ואם  [.וצי"א )ח"ו סי' מ פי"ב אות י( דבר הלכה )סי' ג הגה מג ד"ה וכתב(, (עמ' רא 3מס'  נש"א אה"ע סי' כב) זצ"ל
 [.]אג"מ )אה"ע ח"ד סי' סה אות א( א' מבניה או בעלה. צריכה לקחת עמה לא עלולים להכנס כלל

]שבט  .אלא בלוית אשה כשרה שתחכה לה שם ,שלא ללכת לבד תמיד ראויומ"מ בכל אופן 

  .לעילולענין היתר דבעלה בעיר כתבנו  .([חח"ז סי' קצב י' עודעו סי' קסזהלוי )ח"ד 
 חובה להודיע שיש פתח פתוח

חייבת להודיע  ,הנכנס אצל אישה וכדו' אע"פ שהיא יודעת שיש פתח שהוא פתוח לרה"ר
 [. הגרשז"א זצ"ל )הסכמה לספר דבר הלכה(] .שלא תיהיה מסייעת ידי עוברי עבירה ,לו

 
 בס"ד    



 

 

 קשר טלפוני
מרגיש מה שנעשה  שהרימהניא אע"פ ששמירה ע"י שמיעה ] .לא מהני קשר טלפוני למנוע איסור יחוד

מ"מ במקום  )פ"ז סי' כו(. ביש"שכמבואר  טביעות דקלא איכא אף לע"הו. כמבואר לעיל ומאדומיא דס ,במקום

והארכנו בס"ד  .בחזו"א )אה"ע סי' לד ס"ק א( כמ"שן איסור יחוד משמא יגרמו לעצ 'שיש מצב של יחוד ממש חיי

 .בשמעתא עמיקתא גליון רל"א[
 מעגל סגור

  .להנצל מאיסור יחודהוראת רבותינו שאין לסמוך על שמירה ע"י מצלמות 

 ד במלאכתוכשטרו
אין אם הוא טרוד במלאכתו שחשש הרהור  שהם משום יםבאיסורמצינו היתר שאע"פ 
בעל שבשעה אפילו מ"מ באיסור יחוד אין היתר זה תקף. ע"כ  ,שו"ע )אה"ע סי' כג סע' ג([] .חשש

בנשמת כל חי  ,פ"ג סי' כז(שם רא"ש )ב]עי'  .סק במלאכתו יש משום איסור יחודעו וכדו' מקצוע

וכן פסק הגרשז"א זצ"ל )נשמת אברהם אה"ע סי' כב ס"ק א  .)ח"ו סי' מ פי"ט( "אבציו סי' א ד"ה הן אמת( )אה"ע

 [. ל"הגליון והארכנו בזה בשמעתא עמיקתא   .ד"ה בדיקת(



בשב ואל איסור תורה וכבוד הבריות דוחה איסור דרבנן בקום ועשה במקום בזיון קטן. 
 .]מ"ב )סי' יג ס"ק טו([ .במקום בזיון גדולתעשה 
אולם אם  .שםיתו שהיאף ב ועשהבקום יחוד נמצא עובר שיש שם נכנס למקום והנה ה

)חו"מ פ"א כן יוצא מהרמב"ם ] שב ואל תעשה.איסור בי"א ששהייתו בכלל . נכנס למקום בהיתר
 .[החו"י )סי' צה ד"ה ואי(ו התומים )סי' כח ס"ק יב ד"ה ועוד תירצו( ,הש"ך )יו"ד סי' שעב ס"ק ג( וכן דעת (.ה"ג

משום שבידו לסלק מעליו  או הליכהכי הגיע לשם ע"י  ,קום ועשהאיסור בכלל א יי"א שהו
שאג"א הו (סי' לה ד"ה והנה ו"חנוב"י )ק' אוכן נקטו ה .החינוך )מצוה יא(מ מוכחכן ]האיסור ואינו עושה כן. 

אף למעשה ו .[כיון שבידו לסלק האיסור )אה"ע סי' צג סוף אות ה( "צצ. וכן דעת ה)סי' לב ד"ה אבל מה(
אם נמצא בבית הכסא וכדו' נראה שבכה"ג מ"מ )ו .קל בדברגדול אין להבמקום בזיון 

אבל ביחוד דרבנן יחוד דאו' וספקו לחומרא. כי והטעם להחמיר ] .(להלןיסמוך על נעילת דלת כמבואר 
בזה בגליון מש"כ  עיין) אפי' אם נאמר דאיכא באיסור יחוד משום לתא דאבזרייהו דג"ע. ובדבריש מקום לדון 

ה"ב דוחה, וכן מצאתי כרמ"א )יו"ד סי' קנז סע' א( שוא"ת דאינו חייב למסור את נפשו כבמואר במ"מ ב, (רצ"ב
 .[ל"דגליון  בשמעתא עמיקתאועי' עוד בזה יד(. -במלא הרועים )ערך כה"ב אותיות יג



 בבית אחדחדרים נפרדים 
איסור יחוד אף כשהאישה בחדר  םיש בה ,חדרים נפרדים בדירה א' הפתוחים לפרוזדור

הדרך שבני הבית נכנסים לחדרים לא חיי' אם ועיי"ש ש .סי' יא אות ז(דבר הלכה ). ]א' והאיש בחדר השני

  .[סע' א ד"ה וזו()א "הוספות חדשות לסי' יבעוד . ועיי"ש ליחוד

 כשהוא נועל חדרו
כן ] .שאין משום יחודאם הוא נועל חדרו אפשר אם נמצאים באותו בית בחדרים נפרדים, 

וכן דעת הצי"א  סי' צב(. עשלמת חיים )אה"ב וכן פסק .משום שיש "היכר" דברי מלכיאל )ח"ד ססי' קב(מצדד ה

בקובץ תשובות )ח"א סי' פב ד"ה גם . אלא שנמי משמע דמהני (שעה"צ אות ט)סי' רלט ומהמ"ב  פ"ח אות ה(. שם)

ערך שי )סי' ] וכן עיקר. נעל הדלת.ילא מועיל שוי"א ש. [לא נחית לפרט דיני יחודנראה לי( כתב דהמ"ב 

 .[. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קפ"טע"פ החזו"א בדבר הלכה )ססי' יד הגה כב(וכן פסק . כב(

 כשהיא נועלת חדרה
וכן  וערך שי )שם(. שם(דברי מלכיאל )] עיל להנצל מיחוד.אומרים שמו יש חדרה האשה נועלתאם 

 י"וססשם  הוספות חדשותו סי' יא אות ודבר הלכה חזו"א )הכן דעת ו. (שעה"צ אות ט מ"ב )סי' רלט ס"ק טב מוכח

אג"מ )אע"ה ] .לא מועילוי"א ש[. אפי' באשה פרוצה מהני, אבל לא בגויהועי' בדבר הלכה )שם( ש יד הגה כב(

. ועיי"ש שמ"מ שבט הלוי )ח"ה סי' קכ וח"ב סי' קיא אות ז(] בדבר.ולמעשה אין להקל  [.ח"ד סי' סד אות יט(

 . [. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קפ"טיש לצרף סברא לעוד צדדים

 )למקילין לעיל( כשיש בית הכסא משותף באותו בית
לעשות כן מותר צ"ע אם צרך לצאת לפרוזדור לאיזה צורך נאם משותף, ת הכסא שיש ביכ

פר( בשם יח ד"ה וכן ס סוף הגה שם)]דבר הלכה . )והשני נזהר להשאר בחדרו( מהר לעשותואף כשמ

 .ומ"מ כת' דצ"ע בדבר כיון שפרטי העובדא אינן ברורים. ובשבט הלוי )ח"ה סי' רב( נטה להחמיר בכה"ג[ החזו"א
 מעלית

בין ומסוימת  כשמגיע לקומה ןמאליה ותחדלתותיה נפת אם סור יחוד במעלית ביןאין אי
 ןבידו לפותח האמנם כל מי שרוצה להשתמש ב ןת מאליהותחנפ ןאינ ותיהדלתאם 

הגריש"א ]עם פרוץ או עכו"ם. אף כן  ןוהדי .([קפז]הגריש"א זצ"ל )קובץ תשובות ח"ג סי' ולהכנס. 

אולם  .[שאין לחוש שיעצרו המעלית כי מסתמא יוודע לעומדים בחוץ פעולתם זצ"ל )תורת היחוד פ"א סוף הגה כג(
לעוצרה בקומה אחרת  של אחרים ללא אפשרותביותר אם המעלית עולה עד קומה גבוהה 

ד"ה  . ועי' בשבט הלי )ח"ג סי' קפב ועי' ח"ב סי' קלאמנח"י )ח"ד סי' צד(]אסור.  ,דקות( 5) שיעור יחודעד 

  .([ב"מ קונ' איסורי יחוד פכ 'ו סי"ח) צי"אוב (בענין איסור



 ללמד תינוקות איש
יש מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות מפני שאמותיהם של הבנים באות לבית הספר ו

' אינה עמו בבית הספר אלא יאשה יכול ללמד תינוקות אפ ואם יש לומשום גירוי היצר, 
 .[(סע' כ סי' כבאה"ע ) שו"ע] ו.היא בביתה והוא מלמד במקומ

 כשהוא נשוי
 הב"ש )ס"ק יט( ,מגיד משנה )שם(] .רשאי ללמד אפילו אין אשתו עמו בעיר יש לו אשהי"א שאם 

והמנהג להקל כדעה  .[(שם) שו"ע] .דדוקא כשאשתו בעיר שריוי"א [. )כלל קכו אות י( כ"אהחו
 [. )סי' יב אות ג(דבר הלכה וב ועי' בשבט הלוי )ח"ה סי' רו אות א( .סי' סה אות יג( ח"ד אג"מ )אע"ה] הראשונה.

 אשה ללמד תינוקות
 אשה לא תלמד קטנים מפני אבותיהם שבאים בשביל בניהם ונמצא שמתייחדים עמה.

 .[(סע' כ שם) ]שו"ע
 כשבעלה בעיר

 [.)ס"ק כא( אף אליבא דהשו"ע "מוכן נקט הח פרישה )אות כו(.] .ת ללמדמותר בעלה בעיראם ש י"א

והעיקר   .[(כאות  שםערוה"ש )יו"ד ואות ה(  שםברכ"י )יו"ד , (ס"ק זסי' רמה יו"ד ט"ז )] .ש מחמיריםוי
 דרך ארעי שרי בכל גוונא[. שבשהוכיח  )ח"ג יו"ד סי' רמה(ביפה ללב  עי'. ו(יחאות  שםאג"מ )]. כדעה הראשונה

 זמננוב המנהג
הם לישראל מוטב ל ח, והננוקות בין זכרים ובין נקבותת תנתפשט המנהג שהנשים מלמדו

שם תינוקות גדולים וקטנים ולא  ישאפילו תהיינה לבדן בבית  שיהו שוגגין, דסוף סוף
מחמת הצורך  ובזמננושם אות ס בהגה([.  ה"פ]אפי זוטרי )שם ס"ק לב הובא באוצ .גמור מקרי יחוד

]הגריש"א  כיון שמלמדות במוסדות שיש שם יוצאים ונכנסים אין שייך האיסור. ,במורות

האם מהני ובדבר הלכה )סי' יג אות ד(, ועיי"ש  צי"א )ח"ו סי' מ פכ"ז(ב . ועי'ישראל פ"ז הגה מד( זצ"ל )הליכות בת

 [. חיי' דשמא יבואו למקום יחודלרה"ר בדין זה, אולם לפי טעם הגזרה לכאורה י"ל דלא מהני פ"פ דהרי  "פפ

 מטפלות
בברכ"י )יו"ד סי' רסז סוף אות  עי']. ויש להן על מה שיסמוכומטפלות לשמור טף נהגו להקל בגם 

איכא וכיון ד ,אין חכמה לאשה אלא בפלך ואין דרכה של אשה בכך כילא תלמד אשה סופרים ד גזרו דחז"ל 'כתשז( 

שום כאורחייהו הוי גזרה שרוב הצבור יכול לעמוד בה, ע"כ. וא"כ י"ל דדוקא במלמדת גזרו מאנשים מלמדים 

בכה"ג לא ושעושות מעשה נשים לא שייך לומר דאנשים יעשו במקומן  במטפלותדאיכא אנשים מלמדים, משא"כ 

  . [בשמעתא עמיקתא גליון קי"ח בזה ועי'גזרו דהרי רוב הציבור לא יכולים לעמוד בה. 
 
 

 
 איסור לא תקרבו 

 . [סי' קצה ס"ק כ(יו"ד )ש"ך ]שו"ע )אה"ע סי' כ סע' א( ו ולוקין עליה.התורה אסורה מקריבה לעריות 
 איסור ישמאיזה גיל 

לענין קריבה דעריות. וכן )סי' כא ס"ק יד( כן מבואר בב"ש ]. ומעלהשנים ג'  בבת הואזה  רוי"א שאיס
אף  (33הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש תפילה פ"כ הגה . וכן דעת לענין הסתכלות )סי' עה ד"ה טפח(מצינו בביאור הלכה 

 כתב המ"ב()או"ח סי' טז ס"ק ח ד"ה חזו"א ] שבע. הוא בערך מגילש וי"א .אליבא דהחזו"א המובא בסמוך[
. והגרח"ק שליט"א )דרך שיחה פר' קדושים שכל שאין יצר עליהן מחמת קוטנן אין איסור, לענין איסור הסתכלות

 .[. ושבעל פה אמר החזו"א שהוא בערך עד גיל שבעקריבהעמ' שנח( נקט כהחזו"א להקל גם לענין איסור 
 ואם לבנה אב לבתו

]ב"ח  .או בת בנו בת בתוכן ו. []שו"ע )שם( לבנה.אין איסור זה כולל קריבת האב לבתו והאם 
"ע בבת בנו. וצ"ע עליו בעל נפש יחמיר עד האג"מ )סי' ס(ה"ה בת בנו. ודעת ש)יו"ד סי' שסב ס"ק ג(  ש"ךועי' ב. )אות ה(

 [.)שם( ב"ח] .כל יוצאי חלציוה"ה לו .כן הקשה בשערים מצויינים בהלכה )סי' קנב ס"ק טז([מהש"ך הנ"ל. ו
 אחותו

יש להמנע מזה כי הדבר אם אחותו גדולה )י"ב שנים( אע"פ שאין איסור באחותו, מ"מ 
שהוא  ביארפרישה )ס"ק ו(. והאג"מ )יו"ד ח"ב סי' קלז עמ' רלא( וב"ח )קו"א שם( , "ע ססי' כא(השו"ע )א] .מגונה

ם ס"ק יד( ב הב"ש )שקטנה )פחות מי"ב שנים( כתה להקל בשאר עריות. ומ"מ באחותו מגונה שלא ירגיל עצמו מז
 . [)עוד יוסף חי פ' שופטים אות יח( )ס"ק יד(. וכן דעת הבן איש חי ח"מדשרי. וכ"כ ה

 לחצות כבישנתינת יד 
כביש, מותר ליתן לה יד. ואף בילדה מעל גיל שבע שרי, ילדה המבקשת שיעבירו אותה 

כיון שאין שם( בשם החזו"א הגרח"ק שליט"א )]אלא שבאופן זה עדיף שיעשה כן על ידי הפסק בגד. 
 הזקוקה לעזרהוכן הדין לענין זקנה  .[ק שליט"א )חוט שני ח"ג עמ' רפא(זה דרך חיבה. וכן פסק הגרנ"

 )אה"ע סי' כא סע' ה ויו"ד סי' שצב סע' ב(,רמ"א עי' ב] ויעשה ע"י הפסק בגד. .וכדו' כבישלחצות 
 איסור דרבנן, מ"מ במקום שמוכח שאין משום חיבה כלל ובנו"כ שם דאע"פ שלא כדרך חיבה ישדרישה )אות ה( ב

וכן שהוכיח כן מהרמ"א שם. )שופטים אות כב ד"ה וכבר( בעוד יוסף חי  מושו". אין איסור( )דומיא דלצורך רפואה
 .[גליון רי"בבשמעתא עמיקתא ועי' . )ח"ד סי' קסז(בשבט הלוי ו )אה"ע סי' כ( מוכח מהעזר מקדש

 לצורך רפואה 
)פרט לאשתו נדה שמותר רק במקום "נ ופק שאיןום קמבאף אין איסור לצורך רפואה 

דעת הב"י הארכנו וב. )מ' תנ' סי' קכב(והנוב"י  )ססי' קצה(וכ"כ הפלתי  .סי' קצה ס"ק כ(יו"ד )]ש"ך  .פק"נ(
להרבות בבקורי רופאי נשים, כי יש בזה חששות  אין. ומ"מ [בשמעתא עמיקתא גליון רי"ב

"א ואם א רופאת נשים.בלבחור יש במקום הצורך  ועל כן מנגיעת עריות שלא לצורך.
לבקר כלל  יןא ומ"מ אין לאסור במקום צורך. ,שהאיש הרופא מומחה יותר אובאשה, 

בזמן לרופא ללכת  ישבכל אופן ו ריות.עמפורסם על ומוחזק בפריצות וחשוד האצל רופא 
 .הוא טרוד בעבודתוהבקורים הקבועים לרבים דשכיחי רבים וזה ממעט החשש וגם אז 

ית אשה כשרה וויראוי שלא ללכת לבד אלא בל ,"לצריך ללכת באופנים הנשבמקום ו
 ([.וקפח"ג סי' קפ וח"ג סי' ]שבט הלוי )ח"ד ססי' קסז ו שתחכה לה שם.

 איסור הסתכלות
ברכות ] .וגו' אחרי עיניכם להנות עובר בלאו דלא תתורוע"מ קטנה המסתכל אפי' באצבע 

 .אם לא מצד המוסר אה שריאנהאיה בעלמא לפי תומו בלא רמ"מ ו. [מ"ב )שם ס"ק ז(ו )יב:(
ראיה בעלמא  אף יםלהיות מכוס כםבמקומות שדרו. אופןאדם חשוב יש לו ליזהר בכל ו

 .]מ"ב )סי' עה סס"ק ז(. ועי' בביאור הלכה )ססי' רכה( וצע"ק[ .אסור
 גיל האיסור

אין ש אלוש . וי"א[ביאור הלכה )סי' עה ד"ה טפח(]נוהג בקטנה מגיל שלש.  ראיהשאיסור  י"א
ן של לפי מציאותן וקטנותהכל אלא  אין בזה איסור מעיקר הדין, יצר עליהן מחמת קוטנן

עד והוא בערך  .[דהמיקל יש לו על מה לסמוך)ח"ב פ"ו אות יב(  האור לציון ודעת(. שםחזו"א )]. הקטנות
  .[(33)הליכ"ש תפילה פ"כ הגה הגרשז"א זצ"ל ] .האחרונהוהמנהג כדעה  .[(שםהגרח"ק שליט"א )] גיל שבע.

 במקום שאין דרך אחרת
ראיה  יראה ובע"ככאלו שאינן מתלבשות כדין, בו מוכרח ללכת דרך מקום שמצויות אם 

והגרנ"ק שליט"א תורה לשמה )שאלה שצד(. ]איסור.  איןלהנות לראות ו . אם אינו מכווןבעלמא
דלענין זה ליכא היתר דהנאה הבא בע"כ. ונמצא ח"ו עובר  ,אם ליכא משום הרהור "ז. וכ)חוט שני ח"ג עמ' רסד(

ובחכ"א )כלל קכז אות ב(, וכ"כ בחוט  (כא ס"ק ב 'סי) בב"ש ,עי' בע"ז )כ.(, בשער"ת )שם אות לב( .על איסור תורה
 ד[.בשמעתא עמיקתא  גליון ק"עוד  ועי' באג"מ )אה"ע ח"א סי' נו(. וע' .שני )ח"ג עמ' רסד(

 אשה קול 
]שו"ע )או"ח סי' עה סע' ג ואה"ע . קול באשה ערוהמשום כל העריות של זמר קול אסור לשמוע 

 בא במ"ב )סי' עה ס"ק יז( שאין זה אלא מדרבנן.ו)כלל ד אות ו( המ. ודעת חיי"א ומ"ב )שם ס"ק יז( סי' כא סע' א(.
שש"כ )אשי ישראל הבעל ]ומ"מ קול אמו, בתו או נכדתו מותר לשמוע. . ועי' בשד"ח )כלל ק אות מב([

שנשאר ס"ק י( סי' קצהעיין בפת"ש )ה דנ קול אשתולענין ו .דמותרות אצלן ותר קרבאפנ"ה הגה צח( דלא גרע מש
  [.אג"מ )יו"ד ח"ב סי' עה(' בועי הכריעו לאיסור.בן איש חי )שנה ב פר' צו סעי' כה( ובערה"ש )אות כג( בצ"ע. וב
 קטנה
לא יכוין להנות כדי ומ"מ ) זמר שלה קול אין איסור לשמוע הלפירק ההגיעלא ש קטנה

דעד שלא  כן משמע מהמ"ב] י"א שנה. עד גילשזה י"א ו [.ס"ק יז( שםמ"ב )] .(שלא יבוא לידי הרהור

באג"מ )או"ח אולם  ם בכלל הגיעו לפירקן הן.מי"ב שניש שמבואר שו"ע )יו"ד סי' קצ סע' ב(עי' בהגיעו לפרקן שרי. ו
וכן דעת הגח"ק  .]כן י"ל לדעת החזו"א הנ"ל .גיל שבע "א עדיו [.יש להחמיר מגיל י"אדמ"מ ח"א סי' כו( 

והמחמיר  .(אות כהגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פ"כ ]. גיל שלשעד וי"א  שליט"א )אשי ישראל פנ"ה הגה צט([.
  [.. ועי' בדברי יציב )ח"ה סי' לו אות ו(]אג"מ )שם( .בדברים אלו קדוש יאמר לו

 אחותו
חזו"א )טהרת ]. ובאחותו הגדולה ראוי להחמיר. [אג"מ )או"ח סי' כו(]קול אחותו הקטנה מותרת. 

ועי' ברחות . שלא נכון הדבר"חושבני ( "אות ד 31הקטן והלכותיו ח"א עמ' בת ישראל(. וכן דעת הגרשז"א זצ"ל )
  ות שבת.ועי' להלן לענין זמיר[. .ןהלועי' עוד ל. רבנו )ח"א אות קעו( ובבירור הלכה )ח"ה או"חד סי' עה(

 נכרית
 .[(שםמ"ב )]. פנויהאפילו נכרית של קול זמר אסור לשמוע 

 הרבה שרות יחד
 .[אות י(שם ( והגרנ"ק שליט"א )שבט הלוי )ח"ה סי' קצז]ר לשמוע. ואף כשהרבה נשים שרות יחד אס

 רמקול/טייפ
שבט הלוי )ח"ה סי' קצז וח"ג סי' קפא(, חלקת יעקב . ]אסור אפילו קול הנשמע ע"י רמקול או טייפ

ואף כשאינו מכירה.  .סט אות ח([ )או"ח סי' ל וח"א סי' קסג(, חוט שני )ח"ג עמ' רעא( ואז נדברו )ח"ו סי'
 .[שבט הלוי )ח"ג סי' קפא( ובאור לציון )ח"ב פ"ו אות יג( מיקל בזה]

 זמירות שבתו שבקדושהדברים בשעת אמירת 
אף מאלו שאין איסור  של אשה יש להזהר מקול זמרבשעת אמירת קר"ש ותפלה 

 ,[שלחן שלמה )סי' עה אות ג(]ובתו הגדולה. )אפי' בימי טהרה( אשתו  כגון קטנה, ,בשמיעתן
יחד עם כל בני ביתו )אשתו, וי"א שמ"מ מותר לאדם לשיר זמירות שבת . וה"ה אחותו
. ויש אוסרים בזה. ["א זצ"ל )אשי ישראל פנ"ה הגה קג(הגרשז]. שים זריםנכשאין א (בניו ובנותיו

 .[והגרנ"ק שליט"א )חוט שני שבת ח"ג על סי' כא אות י(קובץ תשובות )ח"ג סי' י( ]
 כשהוא אנוס על השמיעה

אם אינו מכוון , ואין בידו לבקש שלא תשיר אשהזמר של ' ושומע קול ווכד בביתומצא הנ
בעל נפש יחמיר על עצמו ומ"מ  .התרחקאינו מחויב ל )ואין הדבר מביא לידי הרהור( להנות

]תורה לשמה )שאלה שצד(. ומה דמשמע מהמ"ב . טרחא במקום שאיןאפשר להבדל ובפרט במקום ש

ובאין ברירה יכול אף לקרות . [)סי' עה סס"ק יז( היפך זה היינו כי רצה להתיר אף אמירת דברים שבקדושה
מ"ב )סי' חיי"א )כלל ד אות ו( ו]. וע"ז נאמר עת לעשות לד' הפרו תורתך להתפלל וללמוד.קר"ש, 

  .[עה ס"ק יז(
 חינוך הקטנים

  [.הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש תפלה פ"כ הגה כ(]קול זמר של אשה. ט' צריך להרחיקם מילדים מגיל 
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