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 ג"סגליון ק

 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

יחודות הלכ

 :נושאי השיעור

 אישבדיקה ל עם הסבתא. משרד אחד למנהל ולמזכירה. יחודבמעלית.  יחודילדים מאומצים.  אוטובוס.נסיעת תלמידות לטיול ב

 חוד לאשה עם שני אנשים.ילאח ואחות. שמרטפית לבנים.  יחודאצל רופאה. נסיעה במונית לאשה. 

 בבא סאלי. –רבי ישראל אבוחצירא דברי חיזוק לימי השובבי"ם. 

 

 ימי השובבי"ם

 יחוד.קצת בהלכות  אמרימי השובבי"ם, ונהם  ללוהימים הא. 

בשיעור בפני לא נוכל להרחיב את היריעה עם הטעמים והנימוקים 

בקצרה, אבל על כל פנים את ההלכות חייבים  רבים, לפיכך נאמר

 ללמוד, וה' יתברך יזכה אותנו שלא תצא חלילה תקלה תחת ידינו.

 סיעת תלמידות לטיול באוטובוסנ

ונוסעים בכבישים אוטובוס שלוקח תלמידות לטיול . שאלה: ב

האם יש שמחוץ לעיר ופעמים שנוסעים גם בשעת לילה מאוחרת, 

 ?בזה איסור

נבאר וקשה להחמיר, אך מאחר ראוי להחמיר בזה. תשובת הרב: 

  בכמה אופנים:, אימתי אפשר להקל כפי עיקר הדין

יש הרבה . מבואר בשלחן ערוך )אה"ע סי' כ"ב ס"ו( שכאשר (א)

 .דיחומותר לכתחילה ואין בזה חשש  –ים והרבה נשים אנש

 בזהים ושלש נשים. שלשה אנש - ים והרבה נשיםגדר הרבה אנש

 . לכל הדעות יחודאיסור אין 

ם, אנשיאם מלבד נהג האוטובוס נוכחים באוטובוס עוד שני לפיכך 

 יש להקל ללא, נהג מחליף וכדומה, באופן הזה יםוכגון מאבטח

 חשש.

 אם בעלה של אחת המורות נוסע באוטובוס, כיון)ב(. כמו כן, 

שמותר לו להתייחד עם כולן מפני שאשתו משמרתו, ממילא אין 

 )ש"ע סי' כב ס"ג(.  כלל לאף אחד. יחודכאן איסור 

שלשה אוטובוסים נוסעים -, אם שניםועוד היקלו הפוסקים

, די שבעלה של אחת המורות נמצא באחד מהאוטובוסים סמיכותב

ובוסים טהאומאיסור יחוד, ולפיכך אף הוא מציל את כולם הללו, 

גם הם מותרים על ידי  –בלילה מחוץ לעיר  שנוסעים בסמיכות

 אותו בעל.

 , האם יש בזה איסור?אם רק הנהג לבדו נמצא באוטובוס)ג(. 

אם החלונות שקופים ונוסעים בכבישים מרכזיים שנוסעים שם 

 מכוניות, יש להקל. 

חלונות )החלונות באוטובוסים אטומים )ד(. אולם מה הדין אם 

 ?יחוד, האם אכן יש איסור (וילונותו עם ים אשחור

)פ'  קידושיןמסכת במשנה ביש להקל יותר. ונבאר: לאשכנזים 

דברי רש"י מ: לא יתייחד אדם עם שתי נשים. ומבואר ע"ב( שנינו

 נשים , אבל עם שלש וארבעלהתייחד עם שתי נשים אסורדוקא ש

  .מרבותינו הראשוניםוכן פסקו רבים מותר.  –

 

 

 מעשיותהלכות 
 שליט"אחי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב 

 טמ"קגליון 
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הגהתו בשלחן ערוך )סי' כ"ב ס"ה( כתב שיש מתירין בהרמ"א 

איש אחד עם נשים הרבה, אם אין עסקו עם הנשים. )אמנם 

 הרמ"א כתב כן בשם יש מתירין(. 

מחכמי אשכנז כתבו שאפשר להקל בדבר. אמנם ועל פי זה רבים 

גם הם כתבו שהרמ"א לא הכריע ממש להתיר, ולכן מצד שני גם 

אשכנז סוברים להחמיר בזה, אבל מכל מקום בני הרבה מחכמי 

 אשכנז יכולים להקל.

לא  , מפני שמרן השולחן ערוךיכים להחמירצר פרדבני סאולם 

נשים וכתב )שם ס"ו( להקל רק כאשר יש פסק את הקולא הזו, 

)והיינו שלשה אנשים  הרבה עם אנשים הרבה, אין חוששין ליחוד.

 עם שלש נשים(. 

שיש רק איש אחד )הנהג(, לכאורה אין להקל  ולפי זה באוטובוס

 לו להתייחד עם כל הנשים. 

כבישים ברחבי הארץ מצוי שכל בדרך כלל בומכל מקום למעשה 

אלא אם כן הוא )מגיע רכב, פחות מכן( ואף )שלש דקות -שתים

 (.מקום נידחנוסע ב

הצד הקדמי שלפני ויש מקילים אפילו בחלונות אטומים, מפני ש

 ואפשר להקל.טום, ובדרך כלל המקום שם מואר, הנהג אינו א

כיון שכל מי שנוסע ממול יכול לצפות בנהג ממקום מושבו בכל 

 .יחודאיסור  לפיכך אין כאןרגע ורגע, 

הואיל וכעת יכול לקום ממקומו וללכת אחורה, אבל ם הנהג אמנ

נמצא במקום שאפשר לראות אותו מבחוץ, וכיון שכל הזמן הנהג 

 .פיכך יש להקליש מכוניות, ל

 וכפי שאמרנו, באופן כזה נכון להזהר יותר. שאף אם אין איסור

 .מעיקר הדין, מכל מקום נכון להמנע

 ילדים מאומצים

האם מותר להורים להתייחד עם בנם או בתם ג. שאלה: 

 המאומצים, או שיש לחוש לאיסור יחוד?

ואשה עם בנה אינם אסורים  אב עם בתואף שתשובת הרב: 

אסור  (, אךביולוגייםשלהם )ילדים ילדים הגבי היינו רק ביחוד, 

 להתייחד עם בנים או בנות מאומצים.

פני מ ,כתב שבשעת הדחק אפשר להקל ציץ אליעזר הגאוןאמנם 

פוסקים  ר יכול לעמוד בה, אבל לעומתוגזירה שאין הציבו שהיא

 שהורה לאסור הגאון רבי עזרא עטייה ומהםלאסור.  ורבים כתב

. גם הגאון (ם שיש לנו ממנוהמעטי חד מפסקי ההלכהא )והוא

גאונים הרב אלישיב בין, הרב יחזקאל סרנא, החזון איש, העשמט

שאסור ן ראש הישיבה שליט"א, כולם כתבו מר, ע יוסף"ומרן הגר

 לאדם להתייחד עם בנים או בנות מאומצים.

לאמץ ילד או לכן הפוסקים בזמננו הורו שאם יש לאדם אפשרות 

דרך כלל האשה לאמץ ילדה. משום שב עדיףיש להלדה, ילאמץ 

יותר קל  צו ילדהנמצאת בבית יותר מאשר הבעל, ולכן אם יאמ

מקרים יש חשש ב ן,. מה שאין כן אם יאמצו ביחודלהיזהר מדיני 

 עם האשה, ומאד קשה להקפיד בדברים הללו. יחוד שיהיהרבים 

 רים(.)וכמובן באימוץ בת, צריך האב להזהר מאיסורים אח

 אסור לאדם להתייחד עם בנים או בנות מאומצים, כךלסיכום: 

 מפוסקי זמננו. וגם הרב ציץ אליעזר שהיקל, הוא היקלדעת רבים 

דוקא בתנאי שאימץ אותם מגיל ממש קטן עוד לפני שנאסרו 

 .יחודבאיסור 

 במעלית יחוד

 במעלית? יחודהאם יש איסור ד. שאלה: 

 . יחוד במעלית אין איסורתשובת הרב: 

הוא רק במקום שאדם יכול להיסתר ואף אחד  יחודמפני שאיסור 

נמצא בבנין רב קומות וזמן  ולכן גם אם .1שם לא יכול להיכנס

שנמצא בקומה אחרת  דםהשהייה במעלית הוא ארוך, מכל מקום א

איסור  פיכך אין כאןוהיא תיעצר, ול להזמין את המעליתיכול 

 .יחוד

 ר לעצור את המעלית בזמן נסיעתה.אמנם יש מעליות שאי אפש

 יחודאיסור אולם יש טעם נוסף שאין איסור יחוד במעלית, מפני ש

, אך דקותכמה ם סגור לבד במשך והוא רק כאשר אדם נמצא במק

כתב מרן ראש הישיבה שליט"א . ובפחות מכן אין איסור

לפיכך  הוכחה מהרמב"ם.זה יש לושהשיעור הוא שלש דקות. 

 במעלית. יחודשלש דקות, אין איסור ד מעלית שנוסעת ע

בנינים שהמעלית שם מכל מקום יש  ,יחודאיסור  אולם אף שאין

 , ויש להתרחק מכך.ממש קטנה

אם אדם נכנס לבית חולים וכדומה, שם המעליות גדולות 

, ובדיוק היתה אשה שעולהומרווחות, ולכן אם אדם הזמין מעלית 

המקום גדול ומרווח  , וגםיחודאין איסור  אינו צריך להקפיד כי

. ועוד, שאם ימתין עד שהמעלית תהיה ריקה ואפשר לעמוד רחוק

                                                             
, אין דלתאת ה אם היא סוגרתכנס אצל רופאה, גם ולכן אדם שנ 1

, מפני שבדרך כלל האחיות דופקות ונכנסות יחודבכך איסור 

ישירות. אם זו רופאה פרטית זה משהו אחר, אבל ברופאה של 
 רשות, ולכן אין בזה איסור. ללאנכנסות  קופת חולים האחיות
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אבל בבנינים שהמעלית קטנה זמן רב. בלי נשים, יכול להמתין 

 .נכון לעלות עם אשהוצפופה, לא 

 עם הסבתא יחוד

 לישון לבדו אצל הסבתא? דהאם מותר לנכה. שאלה: 

פסוק ף פ' ע"ב( למדה מ)דבמסכת קידושין הגמרא תשובת הרב: 

 .שמותר לאב להתייחד עם בתו, וכן מותר לאם להתייחד עם בנה

  .ואין בזה שום חשש

או  נמצא אצל האמא במשך שנה עות, הבןואפילו עושה כן בקבי

שנתיים, וכגון שהאם אלמנה או גרושה ובנה מתגורר עמה באותו 

 '. עי)ולא נדון כעת על קירבה, כגון נישוק וכדומה מותר. –הבית 

 (.ז ובאחרונים"ו וה"ב ה"א מהלכות איסו"ם פכ"רמב

מותר לסב להתייחד עם נכדתו, וכן נכד עם הסבתא, או עם ואף 

 . יחודבמותרים  ,כל הדורות למעלה ולמטה .סבתא רבא

בת בתו  ,כל יוצאי חלציו דינן שוהש ב"ח )רס"י כ"ב(מבואר בכך 

 .2כמו בתומותר , ובת בת בתו

 ן לבדו אצל הסבתא.שוולכן מותר לנכד לי

 ך, אפילו אם באותו הבית יש בנות דודות וכדומה, כיוןתירה מכי

, יחוד איסורבהם שמותר לנכד הזה לישון אצל הסבתא שלו ואין 

ממילא היא משמרת אותו וגם כלפי שאר הבנות אינו נאסר 

 .יחודבאיסור 

שאם יש אשה שמותר להתייחד עמה, היא  והטעם לכך, מפני

 עם יתר הנשים. יחודמשמרת את האדם ואין איסור 

 משרד אחד למנהל ולמזכירה

משרד שיש בו חדר למזכירה לבדה ולמנהל לבדו, ויש ו. שאלה: 

ן להיכנס צריך ינועלת את כל המשרד, והמעונידלת חיצונית ש

 ?יחודשיפתחו לו מבפנים, האם יש שם איסור 

, למרות שיש הסגורה בזמזם אם יש דלת חיצונית תשובת הרב:

, סגורהחיצונית הדלת הכיון ש ,חדר למזכירה לבדה ולמנהל לבדו

ם מצאים בפנים מחליטיהובפעמון צלצל להכנס צריך לומי שרוצה 

 מקוםלעבוד ב ואסור, יחודסור יש בזה אי ,את הדלת וחאם לפת

 .כזה

של הדלת הראשית,  מפתחשל האשה  תנים לבעלנואלא אם כן 

ולא למקום ולפתוח, והמנהל אומר לו שיגיע  בכל עת להגיעשיכול 

                                                             
ועי' בפתחי תשובה )סק"ב(. ובשו"ת אגרות משה )חאה"ע סי'  2

בשו"ת וס'(. וכך פסקו בספר עוד יוסף חי )פרשת שופטים ס"ג( 

א )סי' לט( ובשו"ת שמע שלמה )ח"ב חאה"ע שואל ונשאל ח"

 ק"דס ס"ס יב, וח"ג חאה"ע סי' ט(. וע"ע באוצר הפוסקים )סי' כב
 אות ג(.

יקפיד לעשות כן מדי הבעל אכן , ומיד יצלצל אלא יפתח וייכנס

יש כזה ימים כל פעם בשעה אחרת, באופן יום או פעם בכמה 

 תר מעיקר הדין.הי

איסור, אך אין זה שחושבים שזה שבעלה בעיר מתיר את היש 

מרן החיד"א כתב שראוי לא להסתמך על ההיתר של בעלה  נכון.

ו כיון שהיא נמצאת עימתירה מכך, ויבעיר ובפרט בדורות אלו. 

עובדת אצל המנהל, ולכן אין להתיר אלא אם  , שהיאבקשר תמידי

וגם בזה  גיע מדי פעם, פותח ונכנס.כן יש לבעלה מפתח והוא מ

 הנכון להמנע ככל האפשר.

אלא דוקא במקום גם ההיתר שבעלה פותח מדי פעם אינו מועיל 

, אבל אם יש מצלמה שאין מצלמה למנהל לראות את הנעשה בחוץ

 . ור, אין להקלוהמנהל רואה כל מי שמתקרב לאזמבפנים 

תצטרך לעזוב  זה, ואפילו אם בגלל זה האשהולכן יש להקפיד ב

וידעו שנאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך את מקום העבודה, 

 שכר פעולתך.

 צריך לשוב ולהזכיר, שגם אם האדם עד מאה ועשרים לא חטא

, לא נכשל ולא קרה לו שום דבר, אף על פי כן הוא עם האשה

. גם אם הוא נמצא עם אשה זקנה יסור חמור של יחודעובר על א

כי האיסור הוא לא רק אם האדם  מאיסור. זה מצילאין וכעורה, 

עצם המציאות שאדם נמצא  יחטא, אלא זה כלל לא קשור לחטא,

לבדו עם אשה, יש בדבר איסור גמור מן התורה ואפילו כמה דקות 

 הוא קדוש וטהור, ולכן מאד צריך להקפיד בנושא.

 אהגבר אצל רופל בדיקה

א כאשר היאצל רופאה להיבדק לאיש ם מותר האז. שאלה: 

 סוגרת את הדלת?

ת את פותחשמידי פעם  רהאו מזכית ואם יש אחהרב:  תשובת

ק וא אך ורה יחוד. איסור יחודאין בזה איסור הדלת ונכנסת, 

 ,יודע שאף אחד אינו יכול להיכנסדם נמצא במקום שכאשר א

 ם בנחת לבד.ת שלהיווהוא יכול 

ולא  כת לרופאלאדם ללמאד  כדאי באופן כלליחשוב להזכיר ש

שילכו לרופאה ולא פרט נשים צריכות להקפיד בזה לרופאה, וב

 , כי בהם הענין יותר חמור.רופאל

חולה נדה אשה ש( ז"סיה "ד סימן קצ"וי)מרן בשלחן ערוך כתב 

אסור לבעלה ליגע בה כדי לשמשה, כגון להקימה ולהשכיבה 

, אם אין לה מי שישמשנה, מותר בכלא כתב ש"והרמ)ה. ולסמכ

 וכן נוהגין אם צריכה הרבה לכך(.
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דק אצל רופא שימשש כתב להקל לאשה להיב (כ"סק)ך "והש

, אלא טרוד במלאכת דרך תאוהשאינו עושה כן  הדופק, מפני

מששים הדפק של וכן המנהג פשוט שרופאים ישראלים מהבדיקה. 

  .אשה אפילו אשת איש

וואזנר  ש"הגרו כתבוזה רק כאשר אין אפשרות אחרת. אבל 

ו בספר הגר"ע יוסףמרן ו( ד"עמ' רע)שבט הלוי ספר שיעורי ב

קופת חולים מטעם שאם יש רופא  (ב"עמ' רכ ב"ח)בית טהרת ה

שהביקור כרוך בתשלום ית ומתו יש רופאה פרטוהוא בחינם, ולע

על האשה ללכת לרופאה פרטית בכסף ולא לרופא כספי גדול, 

 .ון הזהעומדים בניסים. איני יודע כמה מקופת חולים בחינ

את פכל אשה צריכה להקפיד שתהיה לה רופאת משפחה ורוולכן 

שהוא מומחה  מת סיבוך ויש רק רופאנשים, אלא אם כן יש בא

ע "וע)עם בעלה. תלך ו, להקל וללכת אליו יכולהבאמת בענין, אז 

 .(ז"א סימן תשפ"חת מקור נאמן "בשו

 סיעה במונית לאשהנ

 ?תבמוני לבד לנסוער לאשה יש איסואם ה :שאלה .ח

כל הנעשה במונית את  כיון שבדרך כלל רואיםב: שובת הרת

 .יחוד זה איסורץ, אין במבחו

מקום  הואאם יש חשש ש – מחוץ לעירת ארוכולגבי נסיעות 

 ה יחוד.זרואים מבחוץ וכדומה, יש באין ש

נסיעה והחלון פתוח ויש תאורה, כיון שהאם אכן רואים מבחוץ גם 

אם גם והנהג נמצא לבד עם אשה במונית קטנה, , היא ארוכה

 הנכון להזהר בזה. ,יחודאיסור נאמר שאין בכך 

  כגון בנה, וכדומה. - איש נוסף ביותר שיסע עימההטוב 

 :בהםהקל ל אפשרשנוספים אופנים ויש 

נו שתי נשים של שתי דהיישתי גיסות, כתב מרן שאם יש . (א)

. יחודן איסור אין כאר אחד ומותר להם להיות אפילו עם גב אחים,

, והדבר הראשון הוא חמש נשים שהתירו בהםהזה נקרא הדין 

ני אחים. להן מותר שואות לששנשתי יבמות, דהיינו שתי נשים 

 צל רופא, ואין בזה בעיה כלל.אלנסוע ביחד ברכב או להיות 

ות במקום צאמ, שכאשר נמותהוחאשה אפשר להקל בעוד . (ב)

ם אם חמותה לא בלבד, אלא שג לא זו. ויחודאחד אין בהן איסור 

על ידה, צאת נמ (אחות של בעלהגיסתה, ) נמצאת, אם בת חמותה

 .יחודאיסור  ךאין בכ

שגם  .םמין קודמנישואיאשה ובת בעלה בלהקל  עוד אפשר. (ג)

 .כלל יחודאין איסור  הןב

ן, אפילו אם צאות כאנממורות לעיל שמהאי נשים יש שת לכן אםו

מפני אין בזה איסור, , םמיעאחד  אישנשים נוספות ויש  םיש ש

 איןפיכך ל .ל השארעל כ שומרת יחודשהאשה שאין בה איסור 

 .יחודאיסור  כאן

 לאח ואחות יחוד

מחוץ לעיר, האם יכולים הורים שנסעו יחד לחתונה ט. שאלה: 

 ?ם בביתשאיר את הבן והבת לבדלה

עדיין אבל באב ובתו,  יחודאין איסור הנה ברור שת הרב: תשוב

 .באח ואחות דיש לדון אם יש איסור יחו

מובא במסכת כך . יחודיסור אין באח ואחות אש בוארגמרא מב

אמר רב יהודה אמר רב אסי, מתייחד  :(ב"א ע"דף פ)קידושין 

 אדם עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו.

, יחודר איסו ךות ואין בכביעבקעם אמו ובתו יכול לדור , כלומר

נו דר לומר שאי, לשון וכתב "מתייחד"א שינה בהותו אבל עם אחו

 .אופן עראיאלא רק ב עמה בצורה קבועה

סי' )ק "פסקו הסמך כו .(דד דקידושין סי' כ"פ) ש"פסק הראוכך 

אמנם  .שוניםראועוד  (א"ג ע"קידושין דף ל)ן "והר( ט"רצ

פוסקים ויש  .ההלכה הזו תא ושמיטומרן השלחן ערוך ה הרמב"ם

אין הכרח ת כמה פוסקים מקילים כי באמבל א .3שמחמת כן אסרו

 שמרן אוסר.

מה זה ומתירים לא התירו אלא במקום של עראי. הגם  מקוםמכל ו

יש בוע ימים, וים שלשה ימים, יש אומרים שאומר ישעראי? 

 .(ללולא עד בכ)יום  עד שלושים ילוקהש

כשיוצאים ערב בהילדים לבדם ם ההורים להשאיר את כן יכוליול

בני ספרד ואף וכך פסקו חכמי אשכנז. . לחתונה מחוץ לעיר

הלכה ך השמיט את הערו ןלחשמרן השואף על פי רשאים להקל, 

ג "ת מגיד תשובה ח"הגאון רבי בוגיד סעדון בשופסקו וכך  .הזו

 מרן הגר"ע יוסף,ווי הגאון רבנו משה הלו( ד' –סי' א' ע "חאה)

ת "בתשובות שנדפסו בשו) א"הישיבה שליטמרן ראש  ח"ולהבה

 עמ' ג"בס' מגדולי ישראל חע סי' ב', ד', ו"ג חאה"מגיד תשובה ח

 .(י"ר

עצם השהייה בבית אחד פרדים, אבל ם נישנו בחדרייוכמובן ש

 מותרת.

                                                             
הב"ש )סק"א( דאפשר דס"ל לש"ע והרמב"ם לאסור. וכ"כ  3

 )חאה"ע סימן נ"א(. ב"אל חשו"ת שואל ונשוכ"פ ב
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צר ריך לפקוח עינים לראות שאין חשש יצאבל זה מן הדין. כל 

 ,הרע, כגון באח גדול עם אחותו.

 שמרטפית לבנים

 בשמרטפית )בייביסיטר(? יחודהאם יש חשש י. שאלה: 

אכן יש בעיה בזה. ההורים לפעמים רוצים לצאת בת הרב: תשו

)בייבי סיטר( נערה ששומרת על הבן.  שמרטפיתאירוע ומביאים ל

לבת  יחודאין בעיה, מפני שאיסור  –גיל תשע אם הבן קטן עד 

ש שנים, ולבן מגיל תשע שנים. כך כתב מרן מתחיל מגיל של

שלש שנים,  בשלחן ערוך )סי' כ"ב סי"א( תינוקת פחותה מבת

שלא גזרו אלא על ) .מותר להתייחד עמהןותינוק פחות מבן תשע, 

 .(ואיש הראוי לביאה ,יחוד אשה הראויה לביאה

 .אסור להתייחד עמו –מגיל תשע בן גדול יותר אבל 

ילדים יש שני ילדים, ואם ישנים אז צריך שלשה ומכל מקום אם 

 מותר. –ת בנו אם מביאים נער לשמור, ויש שלשוכן . מותר –

לדים קטנים מגיל חמש עד תשע, הטעם להיתר הוא מפני ש

ש אף מגיל שלשויש מקלים נחשבים שומרים ואין איסור יחוד. 

 נקראים שומרים.שתים עשרה, -עד גיל אחת עשרה

זה עצם האיסור. אבל אם יש  –אם זו נערה עם ילד אחד  דהיינו,

ת שאם יקרה שני ילדים, כל האחד שומר על חברו, כי היא חושש

 משהו השני ילך ויספר, ולכן אפשר להתיר.

 –ים ית שומרת על שנים או שלשה בנאם השמרטפלסיכום: 

 אבל אם שומרת על ילד אחד בלבד יש איסור יחוד. מותר.

אפשר להשאיר הדלת פתוחה לרווחה. או לתת מפתח  הפתרונות:

 לשכנים ולבקש מהם שיכנסו לבית מידי פעם. 

 נשואה, ובעלה בעיר, יש להקל בכל אופן.ואם השומרת אשה 

 לאשה עם שני אנשים יחוד

ה שצריכה להתייעץ עם עורך דין שומר תורה אשי"א. שאלה: 

, האם )שומר תורה ומצוות( ונמצא במשרד עורך דין נוסף ומצוות

 ?יחודיש בזה איסור 

יש להקל להתייחד עם שני אנשים אשכנזים לתשובת הרב: 

אשה אחת מתייחדת עם "א )סי' כ"ב ס"ה( שכשרים. כך כתב הרמ

. וסתם אנשים, כשרים הם .וא בעירשני אנשים כשרים, אם ה

אבל  וכל זה בעיר,(. אסורעשרה ם פרוצים, אפילו עם אבל אם ה)

אין להתייחד עם שנים כשרים, רק או בלילה אפילו בעיר, בשדה, 

 .כשרים שלשה עם

שים שומרי תורה לפיכך במקרה שלפנינו, שעורכי הדין הם אנ

 יש להקל.בני אשכנז לאם הם כשרים  – ומצוות

 אבל דעת מרן לאסור.

שרב ורב יהודה היו במסכת קידושין )דף פ"א ע"א( הובא בגמרא 

הולכים בדרך והיתה אשה הולכת לפניהם. אמר לו רב לרב 

גיהנם. )כלומר נלך מהר כדי להקדים את  יהודה: סלק רגלך מפני

(. ואמר לו רב יהודה, הרי בשני יחודאיסור  מפני שיש כאן האשה,

וענה לו רב: מי אמר שאנחנו אנשים כשרים מותר להתייחד? 

ומבואר שהחמיר למעשה שלא נחשבים לאנשים כשרים? 

 להתייחד עם אשה אפילו בשני אנשים כשרים.

מעיקר או שכך דעתו  ,בדרך חסידות ויש לדון האם רב אמר זאת

 הדין. 

מחמירים בזה. ספרד רוך להחמיר, ולכן בני ודעת מרן השלחן ע

 ובני אשכנז מקילים.

היה בבית הכנסת , שרן ראש הישיבה שליט"אאוסיף מעשה ממ

לשאול את הרב ה ונכנסה אשעם אביו הגאון איש מצליח, בתונס 

כי כל התלמידים , ערביםמרן ראש הישיבה חשש שיכנסו שאלה. 

 ה אותו אביו הגאון אישניגש לסגור את הדלת. רא, ולכן כבר יצאו

כנראה מרן ) .יחודלו שיפתח את הדלת מפני איסור  רמזו ,מצליח

 ראש הישיבה רצה להקל מפני ששני אנשים כשרים מותר, אבל

א לסמוך על "שרק דעת הרממיר מפני חההגאון איש מצליח  סבא

 . (ד' י'ע ס"ג חאה"ת מגיד תשובה ח"שוע ב"וע .זה, ולא דעת מרן

 אין להקל.מרן השולחן ערוך לדעת הלכה למעשה, כי ה וכך

 ישראל אבוחצירארבי  –המחשבה קדושת 

, בבא סאלי ע"ה -ישראל אבוחצירא  ביהצדיק רהילולת לרגל יב. 

התרחש לפני קרוב סיפור ה סם.שאינו מפורמעשה  נאמר

הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט"א סיפר  אבאלחמישים שנה, ו

 . כמה פעמים בישיבהאותו 

 "רחמיםכסא "הקדושה באותו הזמן הייתי ממש ילד, והישיבה 

רחוקים האנשים הזמן התגוררו בשכונה ובאותו . בפרדס כץשכנה 

 .מתורה ומצוות לגמרי

וביקש לדבר בפני  ,סמוך לישיבה התגורריום אחד הגיע אדם ש

כל הבחורים. הוא היה אדם חילוני שאין לו שום זיקה לדת, 

 .לדבר בפני כולםוכמובן שאי אפשר היה לתת לו 

מה הוא רוצה ו ו מה בפיולקח אותו לצד ושאל אותאבא שיחיה 

לדבר בפני כל  רשותנתן  אכן ,אחר ששמע אותולספר, ול

 הבחורים.

סיפר שיש לו משפט גדול שעומד להתקיים בקרוב, ואשתו היהודי 

מאמין בכלום, אבל היה לו שילך לבבא סאלי. הוא לא אמרה 
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הכירה משפחות של צדיקים ואמרה לו שמרוקאית מקורית, אשתו 

 ללכת לבבא סאלי.

לחרף ולגדף, צעק עליה שהוא לא הוא שמע אותה והתחיל לקלל 

ונות" האלה. ה"דמיהולך בשום פנים, שתפסיק עם ה"שטויות" ו

עד שהוא החליט שהוא נוסע  הפצירה בו מידי יום,תו אבל אש

 למחרת בבוקר.

לא ו את המנועסה להתניע ינ, מכוניתלמחרת בבוקר הוא ירד ל

לבית והאשים את אשתו שבגללה האוטו לא  הוא עלההצליח. 

יסע לבבא סאלי, ואם האוטו לא עובד. אבל היא בשלה, הוא 

 שיסע באוטובוס. -מתניע 

והוא התאמץ הרבה היו קשות ממש, באוטובוסים הנסיעות בזמנם 

 .בבא סאלילבית העד שהגיע 

 יהודיותו. האשלא יברך אמר לו  ,בבא סאלי ראה אותוהכאשר 

אינו  הרבו ,שםהגיע עד התאמץ כל כך הרבה ולא האמין, הוא 

רוצה לברך אותו?! בבא סאלי אמר לו שיבוא בעוד שבועיים ואז 

 הוא יברך אותו.

בחמת זעם על אשתו, גינה אותה  ללשתווה, תובילחזר  ישהא

ירף אותה, אמר לה שהוא הלך עד לשם והרב לא רצה לברך וח

 .ודיבר בזלזול גדול על הרב אותו,

, ולכן שתקה (א"ברכות ז' ע) "אין מרצין את האדם בשעת כעסו"

 ולא אמרה מילה.

הוא . זכירה לו שעוד שבוע הוא אצל בבא סאליהעבר שבוע, והיא 

נבהלה,  לא הסכים בשום פנים ואופן, הוא לא הולך! אבל היא לא

ר שבועיים נכנס שוב למכונית והפצירה בו הרבה, עד שאח

 ונסע לבבא סאלי. ,(בינתיים הספיק לתקן)ש

בל את הברכה קישמברך אותו. אחרי  הרבגיע לבבא סאלי, וההוא 

אל את הרב: יסלח לי הרב, אבל לפני שבועיים באתי אליך, הוא ש

 רצית לברך אותי? מדוע לא

לפני שבועיים האוטו שלך היה מקולקל ובאת ענה לו בבא סאלי: 

לכאן באוטובוס, ישבת ליד אשה לא צנועה ולא שמרת על עצמך, 

לא שמרת על המחשבה שלך. באת לכאן כולך כלי מלא טינופת, 

, על מקום טינופת?! לכן לא איך אברך אותך, על מה הברכה תחול

כי הברכה לא תצליח להשפיע. לכן אמרתי יכולתי לברך אותך, 

לך לבוא עוד שבועיים, עד אז יצליחו לתקן לך את האוטו במוסך, 

 תבוא לכאן בקדושה ובטהרה, ואז הברכה יכולה להשפיע עליך.

 אישאמר: אלקים אדירים! מאיפה הו נדהם,מספר האיש שהוא 

קל, היה מקול רכבוך החדר יודע שלפני שבועיים השיושב בת

רכב בעוד שבועיים ה ,, מה חשבנסעתי באוטובוס, ליד מי ישב

יהיה תקין, תהיה בסדר ואוכל לברך אותך. מהיכן הזקן הזה 

שיושב כאן על המיטה בתוך החדר יודע את כל זה?! אם זה 

 העובד של אלקים, אז מה אלקים עצמו יודע עלי?

פר לישיבה לסתיכף ומיד הוא נכנס  ,שחזר מהבבא סאלישעה ב

 הזה. סיפוראת ה

ובאמת המילים שאמר הם מילים חזקות ביותר. מה הקב"ה רואה 

ויודע עלינו, עד כמה אנחנו שקופים אצל בורא עולם, כמה חשוב 

לשמור על מח קדוש וטהור, כמה חשוב להיות קדושים וטהורים. 

בורא עולם רוצה לתת לנו ישועות, אבל אנחנו צריכים להיות כלי 

 אז באמת הברכה והישועה יכולה להגיע.נקי, ו

 אם היא הבת שלורק  – מזכירה

במשך שנים רבות בתקופת ימיה הראשונים של הישיבה, אבא 

שליט"א עשה את כל החשבוניות, הצ'קים, הקבלות וכיוצא בזה 

ר שלש בבוק-לכך שהיה מלמד במשך שעתיים בנוסף .באופן אישי

לכך שהיה מוסר שיחות, ובנוסף שלש אחר הצהריים, -ושעתיים

הקדיש כל שבוע כמה שעות לטיפול בכל הניירת של הוא גם ישב ו

 .גדולשיבה. הוא ועוד תלמיד חכם אחד הי

שאל אותו רבי שמואל עידאן זצ"ל, מדוע שהרב לא יביא מזכירה 

, מדוע הרב צריך לטפל בכל זה? אבל אבא שתטפל בכל הניירת

ענה לו: איך אביא מזכירה, ומה עם טהרת וקדושת המחשבה? 

יש מזכירה, וכי ע יוסף "הרי גם למרן הגרל שאמר לו רבי שמוא

אתה יותר מהרב עובדיה?! אבל אבא ענה לו שהוא לא יודע כיצד 

הרב עובדיה עושה כך ואם הוא רוצה שילך לשאול אותו, מרן 

 אבל אני יודע שזה אסור.

עידאן זצ"ל בא לאבא ואמר לו: לאחר כמה חודשים רבי שמואל 

עובדיה היא , כי עכשיו התברר לי שהמזכירה של הרב ר צודק"כת

 בתו, היא לא אשה מבחוץ, ובבתו ודאי שאין בעיה.

, משקיע מזמנו היקר בטיפול בניירת במשך שנים אבא שיחיה היה

של מושג לא היה אצל אבא וכל זה כדי לא לקחת מזכירה, 

 מזכירה.

גדלה, אבא עשה לה משרד מחוץ לבנין הישיבה,  כאשר אחותירק 

והיתה המזכירה הראשונה של הישיבה.  ושם היא היתה יושבת

אבא יכל משרד צדדי, ו שים לא יכולים להיכנס לשם, זהכמובן, אנ

 מזכירה כי היא הבת שלו.לתת הוראות ל
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ומאז ככה עשו, שיהיה למזכירות בישיבה כניסה מחוץ לבנין 

הישיבה, אבל אין להם שום קשר לרבנים ולצוות הניהול, וכל זה 

 מפני שמירת הקדושה.

 מן הכיעורהרחקה 

, אבל מעבר לכך יש הלכות הרחקה, יחודאחים יקרים! יש הלכות 

 שכל אחד ואחד ייזהר בדברים הללו כמה שיותר.

את סמינר "עטרת רחל" בבני ברק, הקימו בזמנו גדולי ישראל 

ובתי לומדת שם ברוך ה'. רמת הלימודים שם גבוהה, אבל לא 

הוא  מהסיבה הזו שלחתי אותה לשם. היחס לכל תלמידה ותלמידה

 יחס מדהים שאין כדוגמתו, יחס אישי, יחס לבבי, יחס מקורב,

שלחתי שהסיבה  זו לאוראיתי את זה בכמה וכמה ענינים, אבל גם 

שלחתי את בתי יחידתי לשם מפני היראת שמים  אותה לשם.

 והקדושה שיש שם.

לצערנו הרב יש הרבה סמינרים שרבנים מוסרים שם שיעור מדי 

נשאלת: מדוע, וכי חסר מורות שיודעות שבוע בשבוע, והשאלה 

הלכות? וכי חסר מורות שיודעות לתת השקפה? מדוע אנחנו 

 צריכים את הדברים הללו?

יש מקומות שיש שם יועצים גברים, מדוע אנחנו צריכים את זה, 

 החרדיציבור במוסדות של הפרט בוכי חסר נשות מקצוע ראויות? 

 ים לנשים!אנשאין שום קשר בין שלהוות סמל ודוגמה, צריכים 

שה שרוצה לשאול שאלה בהלכה, אם יכולה לשאול על ידי גם א

 ן. אם אינה יכולה על ידי בעלה, יכולה לשאוליימצו –בעלה 

ני ניבענינים אישיים, לא בעלדבר בצורה פתוחה , אבל לא בעצמה

קדושה, חס ושלום! אם אשה צריכה שאלה בדברים הללו 

שתשלח את בעלה שישאל, ואם אינה יכולה, שתשאל את אשתו 

בדברים גדולה הקפדה צריכה להיות  של הרב שהיא תשאל אותו.

 .הללו

שגדולי ישראל שליט"א ובתוכם מרן ראש הישיבה רבנו בזמן 

סמינר עטרת רחל, מינו למנהלת  מאיר מאזוז שליט"א פתחו את

 מ"הגרשהסמינר את הרבנית עמאר, אשתו של מרן הראשון לציון 

הסיבה למינוי היתה מפני שלמנהלת סמינר יש  .ליט"אעמאר ש

הרבה בעיות, שאלות ואתגרים חינוכיים, וצריך שיהיה לה אדם 

 גדול שתוכל להתייעץ אתו באופן קבוע.

כאשר מרן הרב עמאר עבר לירושלים הוצרכו להחליף מנהלת, 

, דגולההיא אשת חינוך  וגם אז מינו את הרבנית בוכריס, שגם

אבל לא מהסיבה הזו מינו אותה, אלא מפני שבעלה הוא תלמיד 

 .תוכל להתייעץ עם בעלהאיש חינוך עשרות שנים, וו חכם גדול

 בין נשים לגברים. תמוחלטכל זה כדי להוות הפרדה 

. עניני שמירת הקדושהצריכים להתחזק בלו ימי השובבי"ם, וא

נזהר ווטהור, במקום עבודה קדוש נזהר להיות רק אדם ש אשרי

 בדברים הללו מאד.

כוף ראוי לו לאדם ל(: כ"ב ה"מהלכות איסוכ"ב )פ כתב הרמב"ם

טהורה ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה  ,יצרו בדבר זה

יזהר מן הייחוד שהוא הגורם ו .ובדעה נכונה כדי להנצל מהן

י גדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם הזהרו בי מפני בת .הגדול

הזהרו בי מפני כלתי, כדי ללמד לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר 

 זה ויתרחקו מן הייחוד.

ם הרה , לכאויחודכלומר, יש אנשים שאומרים שאם הם נזהרים מ

שיכולה לבוא לו מחשבה של פסול והוא צריך  מעידים על עצמם

ר שאנחנו צדיקים . ואדם לא יבוא להיזהר בזה כי יאמלהתרחק

הוא צדיק ללא חשש של ש להוכיחוחסידים, ולכן לא יתרחקו כדי 

  עבירה.

טעות, כי גדולי החכמים היו אומרים  זואבל אומר הרמב"ם ש

לתלמידיהם שישמרו עליהם מפני בתם, והדבר בא ללמדנו 

, מכל מקום יש נשים אחרות ביחוד שלמרות שבתו מותרת

 שאסורות.

, לאדם שום מחשבה של איסור חלילהן וצריך לדעת שגם אם אי

 עלולים להגיעחומר אם לפעמים . וקל והוא איסור יחודעצם ה

 ם שונים.ילידי איסורחלילה 

הוא איסור גמור. ידוע שחייב אדם למסור כל ממונו  יחודאיסור 

ולא לבוא חלילה לידי איסור תורה. וכתב הרב שדי חמד בשם 

 הרדב"ז שהוא הדין באיסורי דרבנן, שאין לעבור על איסור דרבנן

 וחייב למסור כל ממונו עבור זה.

, בכל זמן, בכל התרחק מכל הענינים הללו, בכל מקוםליש לפיכך 

יכים להיזהר בדברי צר מאדמאד . יחודדבר שמביא לידי איסור 

 .והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר אמן .הקדושה
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