
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 .[(סע' א סי' כב עשו"ע )אה"] .עברה מכשולשדבר זה גורם  משום ,אסור להתייחד עם ערוה
 מה"ת או מדרבנן

רש"י )שבת יג. ד"ה מה אשת(, תוס'  ,רמב"ן )שרש ג ד"ה ומה שדקדק(]התורה. מ הואאיסור יחוד שי"א 
הרמב"ם )אס"ב כן משמע מ]. וי"א שהוא מדרבנן. [סי' כב( "עהטור )או)שבת יג. ד"ה מה(, חינוך )מצוה קפח( 

קשו"ע )כלל קמב אות א(. ה ן דעתוכ .השו"ע )שם סע' א(. וכן משמע מהתרוה"ד )סי' רמב( בדעתו. וכ"כ פכ"ב ה"ב(
פוסקים שהוא מה"ת. ה. ולמעשה יש לנקוט כדעת רוב [סי' כ אות ג(מנורת המאור )נר א כלל ב ח"ג ו
  .[שבט הלוי )ח"ה סי' רא(ו( ערוה"ש )אות ב ,א )כלל קכו אות א("חכ]

 שתי נשים ואיש אחד
 י"א ,מהו חומרתונח' הפוסקים  ,כגון שתי נשים ואיש אחד ,יותר משתיםשל  איסור יחוד

וי"א  .[יש"ש )קדושין פ"ד פתיחה לסי' כ(והמאירי )קידושין פ: ד"ה אמר המאירי( ב ]כן משמעמה"ת.  שהוא
דשתיק ליה  (שם)ברשב"א  'ועי .שובת הרשב"א )ח"א סי' תקפז(שואל בת]דעת הוכן עיקר. שהוא מדרבנן. 

. וכן נקט בחו"י (לא תתייחד סי' כב על סע' ה ד"ה וכן עבזה לשואל ומשמע שמודה ליה. שו"ר שכ"כ הערך שי )אה"
  דבר הלכה )סי' א אות ח ועי' בהוספות סי' י([.וכן הכריע ב)סי' עג ד"ה ועוד, הובאו דבריו בפת"ש אה"ע סי' כב(. 

 או עשה חייבי לאוין
"ב והרמב"ם )אסהש"ס ו ]כן משמע מלשון .נו מה"ת דוקא באיסור דעריותי"א שאיסור יחוד הי

וכן  .בפת"ש )ס"ק א( וכן מצדד. )ח"א סי' תקפז ד"ה תשובה(ברשב"א והשואל  טור )רסי' כב(כן היא דעת הופכ"ב ה"ב( 
 ,אות א(פרישה )] .מה"ת חייבי לאוין אסורב' יאפש וי"א. [תורת חסד )אה"ע סי' יב אתיות ו וט(הנקט 

שלדעת הפרישה  'ג( שכתח )מצוה קפח אות "במנ 'עיו .וחזו"א )אה"ע סי' לד ס"ק ו( ערוה"ש )אות ב(, (ב"ש )ס"ק א
 .[תורת חסד )אה"ע סי' יב(בחק"ל )אה"ע סי' יח( ובעי' . וה אסורים מדא'. ועיי"ש שתמה עליואפשר שגם חייבי עש

 פנויה
כי  ה"תמ אסור איננה טהורהאם היא ומ"מ  .[סע' ב(שו"ע )] .הוא מדרבנן פנויה עם ייחוד
 ועי' בצי"א )ח"ו סי' מ פ"ח אות ו(. יז(' סי ע")אה וחק"ל( תכה' סי) ש"]ריב .העריות כשארדינה  הנדה

שו"ע ועי' ב .סי' עה ס"ק יז()מ"ב ] הם בחזקת נדות. כל שהגיעו לפירקןו. [ובמכתבי הח"ח )מכתב טו(
יש מבואר דמ"מ ובאג"מ )או"ח ח"א סי' כו(  .הן בכלל הגיעו לפירקן םי"ב שנימש מבוארש )יו"ד סי' קצ סע' ב(

 [.להחמיר מגיל י"א
 אונסבמקום שמענישים על 

 הובאדלפי הראב"ד  שכת'( שםבדרישה ) ]עי' אונס.חוד הוא אף במקומות שמענישים על איסור י
ודעת  .(אונסל דחיי'ס"ל ד )אבל לדעת החולקים על הראב"ד מוכח מבואר דחיי' לפיתוי ולא לאונס רמ"א )סע' ב(ב
דחיי' לפיתוי  (שם) "אבינאולם הכרעת ה (.)שם הקהלות יעקב( דחיי' לפיתוי ולאונס. וכן דעת בעל סי' עג)חו"י ה

 .[תורת היולדת פי"ד הגה ד(זצ"ל )הגריש"א  כן נר' דעתו סי' סה אות יט(ח"ד אע"ה )אג"מ ולא לאונס. וכן פסק ה
 שיעור יחוד

והוא  .[ובפוסקים שבסמוך סי' קז( עאמרי אש )אה"עי' בסוטה )ד.( וב]. שיעור טומאהאיסור יחוד הוא כ
ע ח"ד ה"אג"מ )אב ועי' מש"כ בזה חמש דק'. שיש לקבוע שהוא( וסי' צו )ח"ד סי' צד י"במנח 'עי]. כחמש דקות
תורת בו בשבט הלוי )ח"ג סי' קפב(, בדבר הלכה )סי' טו אות ב(, סי' א( ה"עזית רענן )אבעוד  'ועי .סי' סה אות כב(

 .[זצ"ל בשם הגריש"א (פ"א הגה כג)היחוד 
 פחות משיעור איסורשוהה 

אג"מ )אה"ע ח"ד סי' סה ]יחוד במקום שאי אפשר לשהות כשיעור טומאה אין בו איסור כלל. 
. אולם במקום [אות טז( והגרשז"א זצ"ל )הסכמה לספר דבר הלכה(. ועי בקובץ תשובות )ח"ג סי' קפז(

"א אות רו(. מהרי"ל דיסקין )קו] שיכולים לשהות שם כשיעור, אסור אף כשדעתם שלא לשהות.
מ"מ ו .[. ועי' באמרי אש )סי' קז(וכתב הגרשז"א זצ"ל )הסכמה לספר דבר הלכה( דבכה"ג איסור תורה נמי איכא

 .[אג"מ )שם(]. של הרואים חשדבמקום שהדבר מעורר להזהר בדבר  איסור יש אף כשאין
 ספק באיסור יחוד

ספק איסור יחוד )כגון שאינו יודע אם היא בגיל האסור להתייחד עמה או במקום מח' 
בעל הפלאה )נתיבות ]להקל.  ספקורבנן לחומרא ובדביחוד מה"ת ספקו  ,פוסקים(שקולה ב

סי' סה אות  "עאג"מ )אה, ד"ה הג"ה( שםערך שי ) ,י קב("סמלכיאל )ח"ד רדברי לשבת סי' כב אות טז(. וכן יוצא מ
סי' רי רא ו"סרח"ה שבט הלוי )דלא כה .דבר הלכה )סי' טו אות א(ו ח"ד סי' סג אות ג ד"ה ועיין בקצור( ואה"עיב 

 . גליון ר"ו[ -ועי' עוד מש"כ בשמעתא עמיקתא  .בתוס' הרא"ש )קדושין פא: ד"ה אסור להתייחד( 'עי. ורה(



 
 ואם עם בנה ואב עם בת

 .[וח"מ )ס"ק א( ]שו"ע )סע' א(. ביעות לבדםעם בתו מותרים להתייחד ולדור בק אם עם בנה וכן אב
 עם בתו נשואה

 .[זית רענן )אה"ע סי' א(מל"מ )סוטה פ"א ה"ג( ו] .בקביעות ם בתו נשואה מותר להתייחד אפי'אף א
 נכדים ונינים

עם בת בתו או בת  באיש הדין וכןהתייחד ולדור עם בן בנה, או בן בתה. ללאישה מותר 
  [.ס"ק ב וסי' כא ס"ק ה(ופת"ש ) (וסי' כא אות אסי' כב ) ב"ח] .שאר דורות למטהבנו. וכן 

 חורגבן 
אף אם גדלו אצלם  ,יםחורגה הוריהםעם ביחוד  יםאסורבנים חורגים )שהגיעו לגיל יחוד( 

ושבט הלוי  , מנח"י )ח"ט סי' קמ(חזו"אה]אג"מ )אה"ע ח"ד סי' סד( ודבר הלכה )סי' ז אות כ( בשם מקטנותם. 
 שיו. ( בשם החזו"א[אות כ ]דבר הלכה )סי' זלא יודעים שהם חורגים. הבנים ואף אם  .)ח"ה סי' רה([

אם נזדמן  ,בבית תדיר עמו ועם אשתו גרים יחד ונמצאיםו דלו אותםיגשאם  ומראמי ש
 הדין וכן ,אין לאסור ם הבת החורגתאיזה זמן קצר שלא היתה אשתו ונשאר הוא לבדו ע

 .ח"ד סי סד אות ב([אה"ע אג"מ )]. הבן החורגפוך אם היא נשארה זמן קצר עם לה
 ובן שהתגייראב ו

 (אאות סד ד"ה  'ד סיה"ע ח"א) ]אג"מ. מותרים ביחוד עם הוריהם או עם בנם ובתם גר או גיורת
עי' ו וכן פסק הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ב הגה ג(. .כיון דהא דליכא תקיפת יצר לאמו ובתו הוא ענין טבעי

  [.יד ד"ה יג( 'ד סי"בצל החכמה חבובדבר הלכה )סי' ז אות יט( 
 אשה וחמותה – שתי צרות

 .עם אשה ובת בעלה ,עם אשה וחמותה ,צרות ב'עם  ,יבמות ב'תייחד עם אין איסור לה
 [.. ועי' בפת"ש )אה"ע סי' יז ס"ק כח( שהביא מח' לענין בת חמיה )אחות בעלה מן האב ולא מן האם(]שו"ע )סע' י(

ואף להתיחד באופן זה.  יםמותר ,מי שעסקו עם הנשיםאו  ,פרוץמי שלבו גס בה, ואף 
ועיי"ש  .כד(-דבר הלכה )סי' ה אותיות כג]לאיש כשר מותר להתיחד עמהן אף אם אינן כשרות. 

 .[שהיתר של שתי צרות הוא אף בנכריות

בין  .[)שם ס"ק א(, חכ"א )כלל קכו אות יב( וערוה"ש )אות ב( "מח] לפרקים.מתייחד אדם עם אחותו 
 .[אג"מ )אה"ע ח"ד סי' סד אות א( ודבר הלכה )הוספות סי' ב(]אחותו מהאם. עם עם אחותו מהאב בין 

ע מלהתיחד נהנמומ"מ  .[דבר הלכה )סי' ב אות ג(] לו אחותו נשואה רשאי להתיחד עמה.ואפי
הרמב"ם לא הביא זה ד סייםכן הוא בערוה"ש )שם( וחכ"א )שם( וו ח"מ )שם(] תבא עליו ברכה.עם אחותו 

 .[אם יחוד עם אחותו הוא דרבנןה שם בהגה(סי' ב בדבר הלכה )ועי'  .אף שבגמ' מפורש כן

 שיעור לפרקים
י"א ששיעור לפרקים ו. [אמרי יושר )ח"ב סי' מג(]מותר. ויום נחשב ליחוד ארעי  שלושיםש "אי

ביחד עם ההורים  כשדריםשאף וי"א . [צוף דבש הובא באוצה"פ )שם ס"ק ב(]הוא עד שלש לילות. 
אבל בודאי אין להניחם  ,אין משום יחוד ,לכמה שעות וכדומה ם לאיזה שמחהינוסעוהם 

ולא שייך ליתן  ,שיתחשב להם כקביעות ,רבות לפעמים קרובותבלילה לשעות לבדם בבית 
. אג"מ )אע"ה ח"ד סי' סה אות יא(]ע"ז דבר קבוע לכל אלא כפי הכרת כל א' א' את בניו ובנותיו. 

והעיקר כדעה  .[ה ובהוספות על סי' ב(-אותיות ד )סי' ב בדבר הלכה. ועיין עוד בזה אות ג()ד "סי' סבועיי"ש 
 [.שרגא המאיר )ח"ה סי' צט(ו ש"א זצ"ל )תורת יחוד פ"ב הגה כב(הגרי. ]הראשונה

 הפסקה של לילה אחד
]הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד . לילה א' לא מועיל. והכל לפי הענין ,אף אם הפסיקו תוך הל' יום

 .פ"ב הגה כג([
 או חולים כשהם זקנים

לפרקים. וישאל שאלת ם וזקנים אין לאסור אף שלא או היא חוליהוא  שאםמסתבר י"א ש
 .[סוף התשובה( סי' סד אות ג]אג"מ ) חכם.
 עם שתי אחיותאח 

אג"מ )אע"ה ח"ד סי' סד אות ג(. ] .ולא באופן קבוע לפרקיםרק  להתיחד מותרעם שתי אחיות 
אוסר. וכן ( שם) באג"מ. אולם דשמא עם שתי אחיות מותר אפילו בקבעמסתפק ש( סי' ב אות ח) בדבר הלכהועי' 
 .[פ"ב הגה כד( תורת היחודהגריש"א זצ"ל ) דעת

 שתי אחים ואחות
משום מדת חסידות ומ"מ יחד, לגור  מעיקר הדין רשאים)או יותר( אחת ב' אחים ואחות 

 ]צי"א וצניעות מוטב לעשות מאמצים למצוא סידור מתאים שלא יצטרכו לגור תמיד יחד.
 .[פ"ב הגה כה( להתיר ומשמע אפילו לכתחלה. וכן דעת הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד (סח 'ב סי"חי)

 ואחד המותרים ביחוד ואחותיחוד עם 
)דבר הלכה סי'  חזו"א] .עם א' מהמותרים ביחוד כגון אמו או בתו יחד מותר לדור עם אחותו

 .[וצי"א )ח"ו סי' מ פי"ד( (ב אות ח
 אחות חורגת

 .[חורגיםעי' לעיל לענין בנים ]חד עם אחותו החורגת. ייתאסור לאח לה
 אחים שהתגיירו

אג"מ )אע"ה ח"ד סי' סד ]אם לא נתגירה.  ןאם נתגירה ובי ןיחד עם אחותו ביימותר לגר להת
שגם מותר עם אחותו מהאם . ודעת הגריש"א זצ"ל )פ"ב הגה כז( אות א(. ודבר הלכה )הוספות על  סי' ז ס"ק יט(

 [.. ועי' בדבר הלכה )שם(וכן יש לצדד עם אחותו מהאב
 קרובים )כגון דודתו( שאר

וק"ו  .כגון דודתו וכדו' עריותיו שהם בכלל ותשאר קרובעם אף לפרקים אסור להתייחד 
עזר מקודש )שם(, אמרי ] .תו מחמת קידושין כגון כלתו וכדו'שאסור עם אלו שהם מבני משפח

סוף הגה ב( והגריש"א זצ"ל יושר )ח"ב סי' יט(, אג"מ )אה"ע ח"ד סי' סג(, בעל הקהלות יעקב )נטעי גבריאל פ"א 
דעת א:( ובעין יצחק )אה"ע סי' ח( ב)תורת היחוד פ"ב סוף הגה לא(. ועי' בחיק"ל )אה"ע סי' יב(, ברש"ש )קידושין פ

  הרי"ו )ח"א נתיב כג([.
 

 .[שו"ע )אה"ע סע' א(]זקנה. זקן או איסור יחוד הוא גם עם 
 זקן וחלש

פ: ד"ה ובזה(, דברי מלכיאל )ח"ד סי' קב( ואג"מ  שם]מקנה ) כחם אסור להתיחד עמם. אף אם תשש

עי' בהגה.  ,ומ"מ אם הוא חולה ושוכב במטה .[. ועי' בצי"א )ח"ו סי' מ פכ"ב((אות י )אה"ע ח"ד סי' סה
תו ליכא איסור לע"פ רופאים מצד מח להגיע לגבורת אנשים]עי' באג"מ )שם( שכתב דבכה"ג אם ידוע שלא יכול 

אבי עזרי )אס"ב ב (סע' א שםשו"ע )ב עי'. . ובשעת הדחק יש מקום להקלמחמיר אף בכה"ג( )שםיחוד. אולם המקנה 

בנחפה בשו"ת קרית מלך רב )ח"ב סי' כב(,  עי'ו .אות ח ואות י( שם)על האבי עזרי  החזו"א הגהותוב פכ"ב הי"ב(

  .[(לח ד"ה שלכן בעובדא 'סי )אה"ע ח"ד "מאגב, בכסף )סי' כד(
 

 ןקט
וי"א  .[איש הראוי לביאהעם שלא גזרו אלא על שו"ע )סע' יא( ]. להתיחד עמואסור  שנים קטן מגיל ט'

 (סי' ד) אור שמח]שו"ת  .)ולא עד בכלל( י"אאפשר להקל עד גיל גדלוהו לקדושה וטהרה אם ש

פתח הבית פ"י עמ' הגרנ"ק שליט"א ) ד פ"א הגה כה סד"ה וכדברנו(. וכעין זה אמרהגריש"א זצ"ל )תורת היחוו

חד עם אשה שיש עמה קטנה ( בשם החזו"א שמותר להתיופ"ח הגה ו תורת היחוד פ"א הגה כה סד"ה כדברנוקנה ו

 .[. וכן הוא בחוט שני )שבת ח"ג עמ' רמה(הפוסקים להקל עד תשע שניםבת עשר שנים, אף שכתבו 
 הקטנ

שלא גזרו אלא על יחוד אשה הראויה ]שו"ע )שם סע' יא( . שנים אסור להתיחד עמה קטנה מגיל ג'
ע ח"ד "]אג"מ )אה .שנים שמונה – עבש עדביחוד זכות למי שנוהג להקל  מלמדיםיש ו .[לביאה

הגרשז"א בשם ' כ (13הליכ"ש )תפילה פ"כ הגה ב עי'] להקל בדבר בלא הוראת חכם. . ואיןסי' סה אות יב([
חזו"א )או"ח סי' טז ו שס"ל שהוא אף בגילן מאוחר יותר ע"פ הלבתוקף הא הועיי"ש שדח .מגיל ג'לאסור  זצ"ל

לכאו' דלא מבואר החזו"א ש בשםהגרח"ק שליט"א )דרך שיחה פר' קדושים עמ' שנח( דברי לפי אולם  .(ס"ק ח
 .[כדבריו

 ייחד עמהםתאסור להגיל שהגיעו למסתפק אם 
ואין בידו לברר בקל, ביחוד )או עמו( אם יש לו ספק אם היא בגיל האסור להתייחד עמה 

 . [לענין ספק איסור יחוד עי' המקורות לעיל]להקל. הוא ק דרבנן מה"ת ספקו לחומרא ובספ
 קטן עם קטנה

 חינוך. חובת ואין בזה משום. להתיחד עם בת פחות מי"ב שנהאין איסור לקטן פחות מי"ג 
ועי'  ]יש"ש )קדושין פ"ד סי' כב( וב"ח )סי' כב(. וכן נקט הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"א הגה כז סד"ה אמנם(.

 [.דברי סופרים )עמ' קלג בירור הלכה ד"ה ועפ"ז(בו בשבט הלוי )ח"ה סי' רד אות ג(

 
 חולה מחוסר הכרה

הגרשז"א זצ"ל )ועלהו ]חולה מחוסר הכרה ולפי הרופאים אין לו סיכוי להתרפא מותר ביחוד. 

 לה[.לא יבול ח"ב עמ' שנ(. ועי' מה שציינו לענין זקן וחו
 פיגור שיכלי

דכיון דחיי' לפיתוי אפשר דזה שייך אף בכה"ג. וכ"כ ]איסור יחוד נוהג אף עם נערה מפגרת בשכלה. 

בנטעי גבריאל )יחוד פי' אות יב(. אלא שעם מפגר אפשר דליכא יחוד דהרי החשש הוא על האיש שיבוא לפתותה, 

וכן מבואר בדבר . )שער בית הנשים אות טז( ובבני"א בדרישה )אות יב( , אירי )קדושין פ. ד"ה אמר המאירי(במעי' 

ועיין יחוד חיישינן שהוא יפתה אותה ולא היא אותו. דבהלכה )הוספות חדשות על סי' ב סע' ט( בשם החזו"א 

 . ואפשר דזה לא שייך בנ"ד. ובכה"ג אפשר דאין לחוש אף לאונס. וצ"ע[.בחזו"א )סי' לד ס"ק ב(
 

 אישה עם עכו"ם
אסורה שת איש מ א"ומשו"ע )שם סע' ב ויו"ד סי' קנג סע' ד([. ] .עם גוי או גויהגזרו על ייחוד  חז"ל

מבואר ואם היא פנויה נדה,  ורמ"א )אה"ע סי' קטו סע' ד(.]תרוה"ד )סי' רמב( . ביחוד עם עכו"ם מה"ת
  באתוון דאו' )כלל כא([.ו (עי' בחלקת יואב )סי' כטבמנ"ח )מצוה תר( שגם חשיב ג"ע. ו

 
 בס"ד    



 

 כשאשתו עמו 
. וכן אשה יהודיה שאמה נשואה [שו"ע )שם סע' ג(]אסור להתיחד עם גוי אף עם אשתו עמו. 

 .[הגריש"א זצ"ל )פ"ו סוף הגה ז(]אף כשהאמה עמו. לנכרי )ר"ל( אסור לה להתייחד עמו 
 נכרית שבעלה עמה

. וכן הדין אפילו [צור יעקב )סי' טז(]אע"פ שאסור להתיחד עם נכרית, אם בעלה עמה, מותר. 
 .[יד שלום )סי' סט(]אינו עמה אלא עלול להגיע בכל רגע. 

 עם רבים עכו"ם
 ]שו"ע )יו"ד שם([.. יש משום יחודאפילו הם רבים ונשותיהם עמהם 
 במקום שמענישים על אונס

עי' ביש"ש )קדושין פ"ד סי' כד( ] .אף במקומות שמענישים על אונס יש משום איסור יחוד עם עכו"ם

והחזו"א )אה"ע סי' לה  .ובחכ"א )שם( כתב דחיי' לזה ולזה .חיי' לאונס. אולם הט"ז )סס"ק ט( כתב דחיי' לפיתויביחוד זה שכת' ד

 .[סט ד"ה על דבר( מבואר דאיכא חשש פיתוי סי' ק' מ'. אולם בנוב"י )אע"ה כת' דחיי' לאונס דוקא ולא לפיתויובע"ז סי' סו ס"ק ב( 

 .]שו"ע )שם סע' ז([ .אסור לו להתייחד עם הנשיםאע"פ שרגיל בהן איש שעסקו עם הנשים 
 ביחוד יםאחרים מותראף במקומות שו ,אחרם חמור מאיש וי"א שמי שעסקו עם הנשי

 ח"מ )ס"ק יא(רמ"א )סע' ה(, ] והכי נקטינן. .לו אסור מבואר להלן(לפי ה)כגון עם הרבה נשים 
ועיי"ש בט"ז דדעתו להחמיר דאף אשתו עמו לא מהני לו, ותמה על הרמ"א שסתם להקל. אולם שאר  .וט"ז )ס"ק ו(

נראה פשוט. וכן דעת ]ם. אם הפסיק אומנותו דינו כשאר אנשימ"מ ו .[נו"כ לא הביאו להחמיר בזה
 .[הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ג הגה כח(

 בכלל עסקו עם הנשים מי
, והנשים צריכות לובלבד שמלאכת אומנותו נעשית לנשים פירושו  ,עסקיו עם הנשיםמי ש
פב.( הובא בב"י )שם(.  שם]רש"י ). )ועי' בהגה(' כגון רופא וכדו .לבן גס בו וכולן מחפות עליווע"כ 

אע"פ שמתעסק  ,בכלל זה שרופא כללי המטפל בגוף האישה )תורת היחוד פ"ג סוף הגה כה("ל ודעת הגריש"א זצ
אנשים.  סקו עם הנשים אע"פ שסתמא מקיז דם אף שלדומיא דמקיז דם המוזכר בש"ס שם שחשיב עאף באנשים, 

בשעת עבודתו  שרופא נשים וכדו' )שם פ"י הגה ד("מ דעת הגריש"א זצ"ל ומ .)סי' ג אות כ וסי' ז אות יז( דבר הלכהבוכ"כ 
 [. . והכל לפי העניןוע"כ אם יש יש עוד ב' נשים עמו ניצל מיחוד ,נותיהמאינו בכלל עסקו עם הנשים כי לא מרע לאו

 בעל משרד
 דינו כעסקו עם הנשים. י עבודהיש עמם קשראם  ,בעל משרד המעסיק פקידות במשרדו

 ]הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ג הגה כו([.
 עם נשים שאינו מתעסק עמהן

]שהרי א' מהטעמים  .שאינו עוסק עמהןעם נשים אסור למי שעסקו עם הנשים להתיחד אף 
)שם ד"ה לא(. וכן משמע מהפוסקים הנ"ל. ושו"ר שכן דעת  שמחמירים עליו משום שלבו גס בנשים כמבואר ברש"י

 [.הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ג הגה כז(
 
 שתי נשים ואיש אחד

  ועי' לעיל אם אסור מה"ת או מדרבנן[. .כב( ]שו"ע )אה"ע סי'נשים.  ב'אף עם להתייחד לאיש אחד אסור 
 כשאחת מהן היא קרובתו

]אג"מ  .מתירות יחוד עם אישה אחרת בתו ואחותו, ,נשים שמותר להתייחד עמהן כאמו
דאף אם יהיה לו עזות גם כשאיכא שם קרובותיו, דגס בהן ויודע שיחפו עליו, מ"מ  )אה"ע ח"ד סי' ס"ה אות ח(

 . וכן דעת החזו"א )דבר הלכה סי' ח אות ד([.בפניהן מפני הבושהלעבור עברה רצה האישה האחרת לא תת
 י אנשיםאחת עם שנאשה 

וכן  .[קידושין )פ:(]. , אבל אם הם פרוצים אסורכשרים אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים
 רמ"א]. בכלל כשרשומר תורה ומצות וסתם בנ"א  .[(סע' השם )רמ"א ] בני אשכנז. פוסקידעת 

וכן יש לנהוג  .[רמב"ם )אס"ב פכ"ב ה"ח(] .שבזמן הזה אין דין כשרים לענין זהוי"א  .[(סע' השם )
שער שו"ת "א )חידמשנה למלך )סוטה פ"א ה"ג(, ]אלא חומרא.  ן זהאי ומ"מ. [(שםשו"ע )] לבני ספרד.

פ' עוד יוסף חי ) בבן איש חי '. ועי(ס"ק ה) עצי ארזיםב ן מבוארוכ .(אד"ה ממוצא וסי' דד"ה עוד זאת יוסף סי' ב 
שבדרך נהגו עיר בגדאד שב '( שהביא בסתם כדעת המחבר ובשם הי"א דעת הרמ"א. ושוב כתוח ז יותשופטים אות

  .[הרמ"אשנהגו להקל כמוכח ו ,עם ג' אנשים ליכא יחוד
 מי בכלל פרוץ

 )סי' ט אות ג(.דבר הלכה ]מי שמתייחד עם נשים וכ"ש אם עובר על קריבה דעריות מקרי פרוץ. 
אלו שוי"א  [.והחכ"א )כלל קכו אות ה(. ועי' צי"א )חו סי' מ פ"ג( פב. ד"ה כל( שםמב"ן )הרועי' בלשון 

, אם יודעים חומר האיסור [שבט הלוי )ח"ה סי' רב(] צנועיםלזלים בראיית מראות שאינם שמז
 . )נטעי גבריאל פי"ט הגה טז([הגריש"א זצ"ל ]נחשבים פרוצים. גם 

 )למקילין לעיל( עסקיהם עם הנשים
. שאין משום יחוד יש מקום להקלבשעת הדחק אף עם ב' אנשים שעסקיהם עם הנשים 

משמעות הרמ"א )סי' ה( ונו"כ )שם( שכת' דדוקא לענין יחוד עם ג' נשים מחמירינן שאיון יחוד בכה"ג. ועי' בזה ]
 .[בדבר הלכה )סי' ט אות ו(

 לעיל(כשהאשה פרוצה )למקילים 
עם שני אנשים כשרים )ואם א' מהם פרוץ יבואר  ,פרוצה אם היאאישה אף  מתייחדת

 .[ועי' במקורות דלהלן לענין כשאחד מהם פרוץ שב יעקב )סי' יט(]להלן(. 
 ב' אנשים ואישה אחת בשעת קבורה

לעיל  אף לדעת המחמיריםאין משום יחוד  ,בשעת קבורה כשרים, אישה עם שתי אנשים
  .[שו"ע )יו"ד סי' שנג סע' ד(]. לאסור יחוד עם שתי אנשים כשרים

 עם איש א' כשר וא' פרוץ אחת אשה
יש אומרים חד פרוץ אחד כשר ואמשום יחוד, מ"מ אם  ואשה אחת ישים ב' פרוצבאע"פ ש

 ץ אינו עושה שום דבר בפני הכשר.וץ וכן הפרוש הכשר מן הפריימתבכי , יחודמשום אין ש
ליכא משום  נמי ' אם האשה פרוצהיולפי סברתו י"ל אפ)ב "יש"ש קידושין סי' כעי' ב] וישאל שאלת חכם.

חזו"א . וה(שם) . וכן פסק הערך שי(וע"כ הפרוץ לא יעשה עבירה ,דהרי אכתי שייך לומר שהכשר לא יעבור ,יחוד
 [.סי' ט אות ה() עוד בדבר הלכה 'להקל. ועי בשבט הלוי )ח"ה סי' רב ד"ה אם ב' כשרים( נוטהו)סי' לה( הסתפק בזה. 

  חד מהם נרדםכשא
]כן משמע כי חברו מרתת שבכל רגע יתעורר.  ,אין משום יחוד ביום נרדםאחד מהם אף אם 

 מהראב"ד המובא ברמ"א )שם סע' ה( שפסק דלא מהני שומר באופן זה אלא בלילה. ועי' בעזר מקודש )שם([.
 איש אחד עם הרבה נשים

רמב"ם ] מחמירים.יש ו .[רמ"א )שם סע' ה(] .אין משום יחודנשים  הרבהעם  'איש אבש "אי
וה"ש ערהקשו"ע )כלל קכו אות ד( וה, כו אות ד(חכמ"א )כלל קהותימת השו"ע. וכן נראה מס )אס"ב פכ"ב ה"ח(

ואג"מ )אה"ע  (שבט הלוי )ח"ג סי' קפג] יש מקום להקל. דחקובשעת ה .[השיטות ללא הכרעה ב'הביאו 
ח"ג עמ' רמד(. שו"ר בדברי מלכיאל שבת חוט שני ) היא דעת הגרנ"ק שליט"אזה  וכעין. כ(יות יד וח"ד סי' סה אות

 . פ"ג סוף הגה יט([ן דעת הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד . וכשדעתו להקל בזה )ח"ד ריש סי' קב(
 כשהן פרוצות

אחת מהן כשירה אין משום יחוד  נכריות. ואםפרוצות או אסור להתיחד עם ג' נשים 
 .[לב(-הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ג הגהות לא] .)למקילים לעיל(

 טיול עם נהג אוטובוס בודד 
אף אם הם  עם הנהג וכדומה לנסוע לטיולים במקומות ששייך בהם איסור יחודלהקל אין 

מתרחקת ונעלמת ודד כשהיא ב חוכן אין לנסוע בספינה הנוסעת בים ע"י מלנשים רבות. 
יחוד מהמציל  מישהו נוסףיש אם החוף. ומ"מ רואים אותם כלל מ החוף עד שלאהרבה מ

הגרנ"ק שליט"א )שבת ח"ג עמ' רמה( כי כמבואר לעיל ]אין איסור.  (כמו שיתבאר בגליון הבא בס"ד)
 . [לא מקילינן לכתחלה ביחוד עם נשים הרבה

 הנשים םע ועסקש עם מי פרוץ אועם 
 רמ"א )שם סע' ה(] .אף עם ג' נשים עסקו עם הנשים לכו"ע יש משום יחוד או פרוץ אם האיש

לענין עסקו עם הנשים. ועי' במקנה )קדושין פב. על תוס'( שה"ה עם פרוץ. וכן דעת הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד 
 .[. ועי' להלן לענין גדר של עסקו עם הנשיםפ"ג הגה כד(

 הרבה אנשיםעם  נשים
)אף למחמירים באיש א' עם הרבה  אנשים, אין חוששין ליחוד הרבהעם נשים הרבה 
ל דאין דין כשרים דס" ו"ע]כן יוצא מהש י"א שאף אם הם פרוצים הדין כן. ]שו"ע )שם סע' ו([.. נשים(

 דוקא בסתם בני אדםש י"או .[)כלל קכו אות ג( "אחכוכ"כ ה האי התירא דהרבה והרבה.היום ומ"מ פסק 
"ש פתב"ש )ס"ק יא(  ,ח"מ )ס"ק ט(]. הם יש להחמיר גם בשלשה עם שלשציובפר בלא הדין כן,

יש מקום  דחקעת השובשם ברכ"י. אולם מהשו"ע הנ"ל משמע דאף בפרוצים שרי בכה"ג[. ב( ס"ק ה )שם
 ]הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ג הגה לה([.. סמוך על המקיליםל
 
 
 

 כמה חשיבי הרבה
עם  שלשדוקא ד וי"א .[ט"ז )ס"ק ד(ו , ח"מ )ס"ק ז(ב"ח )סוף אות ג(] .שב' עם ב' נקרא הרבה י"א

 [.. וכן נקט לעיקר החכ"א )כל קכו אות ג((ס"ק ה)ברכ"י הובא בפת"ש ו ב"ש )ס"ק ח(]. כהרבה דינם שלש
 .[)כלל קכו אות ג( ]חכ"א. ' אנשיםבשלש נשים עם להקל ב מקום אם הם כשרים ישמ"מ ו

 
 יחוד בלילה

משום אשה אחת עם שתי אנשים בלילה אסורים ביחוד אף לדעת המקילין לעיל, 
אנשים אין שלשה  אם הם שחוששים שא' ירדם ונמצא השני מתייחד עם הערוה. ומ"מ

, כשיש נר דולק. ועי' בעזר מקדש )שם( מש"כ לחדש לענין וביאור הר"א )אות יג( סע' ה( ]רמ"א )שם .משום יחוד

ועל כן אם השומר הוא קטן זה הוא זמן שרגילים בני אדם ללכת לישון.  ןולילה בעני .[עיי"ש
שהרי מקור דין זה הוא מהראב"ד )בעה"נ ]יש לחוש מהזמן שהוא כבר רגיל ללכת לישון. וכדומה ש

 .[ירדמושמא שה( המובא בב"י )שם( וטעמו הוא משום שער הפרי
 כשהשומרים נרדמים

או"ח בית שלמה )]שאר ער. ילה ך אפילו א'לישון ואין צרי רשאים אנשים כנ"לאם יש שלש 

 .[סס"י מח( משום שאין חשש עברה דמימר אמר דלמא ביני ביני ייקץ או זה או זה. דלא כדרישה )שם אות יב(
 כשאחד מהם פרוץ

וישאל שאלת  .כשרים אין משום יחוד אנשים אף כשא' מהם פרוץ אם יש עוד ב'שי"א 
 [.ועי' בפת"ש )ס"ק ד( .דין זה למד הראב"ד מיחוד בדרךד. פרוץאנשים וא' מהם  ב'לעיל לענין יחוד עם  עי'] .חכם
 שתו עמו בלילהאכש

דבר הלכה מאירי )קדושין פ.( ופנ"י )שם(. וכן פסק ב] .השנאף כשהיא י כלל אם אשתו עמו אין יחוד

שם ס"ק יד(. אולם שם איירי בענין כלה מחצה"ש ב מובא פלתי )סי' קצב ס"ק דהדלא כ, )סי' ז אות כב ובהגה כ(

דס"ל )ס"ק ח( עליה מודו דמהני. ועי"ש בתורת השלמים בא ן שכבר כוא"כ י"ל דהי ,נדה ועדיין לא בא עליה שפרסה

אחרי  הואף כשהאישה הגיע .[)סי' צא סוף אות ג(דאף בכלה שפרסה נדה מהני שמירת בעלה. וכן נקט בחזו"א 
 .[זצ"ל )תורת היחוד פ"ו הגה י(דהרי מרתת שמא אשתו תתעורר. וכן פסק הגריש"א ]שאשתו הלכה לישון. 

 שינה לקחה כדור
שוב אין היא שולטת על שינתה, כיון ש ,לקחה כדור שינה ונשתקעה עי"ז בשינהאם אשתו 

 ]שבט הלוי )ח"ה סי' רא ד"ה ס"ג([.החמיר שיש באופן זה משום יחוד. ליש 
  נשים הרבה

ב"ח ]. יש משום יחודמ"מ בלילה  ,לדעת המקילין שאין יחוד באיש א' עם ג' נשיםי"א שאף 

' לדעת רש"י שמותר יחוד עם הרבה נשים בלילה בשעה שחיישינן שירדמו י)אות ט ד"ה אין ממנין( שנקט שאפ

 י"או .[הגריש"א זצ"ל )תורת היחוד פ"ג הגה כא(]א שאפשר להקל בזה ביחוד עם ד' נשים. "וי [.אסור
המקילין אלא בשעת סומכים בזה על  אשאף בשלשה אפשר להקל. ומ"מ מבואר לעיל של

  [.(וכ אג"מ )אע"ה ח"ד סי' סה אות יד] .הדחק

 
ולא די בשתי  להנצל מאיסור יחוד.היוצא עם אשה לדרך צריך שיהיו ג' אנשים ע"מ 

מתייחד  'ונמצא א להתרחק לצניעות, צריךו לבית הכסאשמא יצטרך אחד מהם  שומרים
כגון  ד דרבנןוחאם יחוד בדרך הוא אף ביו מח' ביא' באוצה"פ )ס"ק כה אות ט( שה. ועי]רמ"א )שם( .עם הערוה

. שמצדד דדוקא באיסור יחוד דאו' החמירו סי' סא(ח"א  . ועי' באג"מ )אה"עאו אלמנה זקנה טהורה בפנויה טהורה

  .[בכלל יציאה לדרך השנסיעה קצרה כמיל ועד פרסה אינ (שם) ויעי' עוד בעזר מקודש
 הולכים לשמור על האשהשלא כ

אבל בלאו הכי  דוקא שהולכים עמה לשמרה אז צריכין שנים שישארו עמה שכל זהי"א 
ב"י והנ וכן פסקו רי"ו )נתיב כ"ג ח"א קצב.( והביא דבריו הדרכי משה )סי' כב אות א(.] .מספיק בשני אנשים

הרמ"א )סע' ה( הביא הדין הנ"ל של ]הנה יש מחמירים בכל אופן. ו .[)כלל קכו אות ה( "אחכוה ()ק' רסי' סט

אפ' טים אות ז( )עוד יוסף חי פ' שופ בבן איש חי וכן פסקוכ"כ הב"ש )ס"ק ט(.  א הזכיר דברי הרי"ו.וליחוד בדרך 

נדחי ישראל ה וכן נראה דעת אג"מ )ח"ג סי' סה אות ג(.]. להקל בשעת הדחק יש לסמוךו. [הרמ"אד אליבא

ועי' העצי ארזים דדוקא כשהולכים בכונה לשומרה בכלל זה. וכן . בדבר הלכה )סי' ט אות יג(ועיין  )פכ"ד אות ה(.

]צי"א )ח"ו סי' מ פט"ו אות ח( אף בלילה.  מותרולמקילים  .[(ד"ה להלן יג ט הגה בדבר הלכה )סי' הביא

בדבר הלכה  הוא וכן. זהו דוקא כשנמצאים במקום קבוע בבית ,שבלילה בעינן ג' מחשש שמא ישן א' מהםואע"פ 

 )פ"ט הגה יג ד"ה והנה מהנו"ב([. 
 אחד מהם אינו כשר

פת"ש )ס"ק ד( בשם השב יעקב )סי' יט( ]אבל אם א' מהם גוי אסור.  ,בדרך בעינן ג' כשריםי"א ש

דאשה עם  'ס"ק בבאזיל לשיטתו  )שם(פת"ש הד]יש חולקים. ויש מקום להקל. ו. [והנוב"י )ק' סי' סט(

ואם  .[אולם לעיל הבאנו דדעת הפוסקים נוטה להקל בזה, וא"כ ה"ה בנ"ד אחד כשר ואחד פרוץ אסורים ביחוד.
משום שיש  ה(סי' קנב ס"ק מסגרת השלחן )]שנים מהם אינם כשרים לכל הדעות יש משום יחוד. 

 .[לחוש שמא הכשר יצטרך לנקביו
 כשנוסעת עם קטן או קטנה

 ב"ש )סס"ק ט(דרישה )אות ד(, ]. עמה א"צ שומר נוסףקטן או קטנה האישה לוקחת שאם י"א 

וכן . ב"ח )אות ו( בשם המהרש"ל]. אינם מצילם מיחוד בדרךקטנים ויש מחמירים ש .[ט"ז )ס"ק ט(ו

 .[סי' סה אות ג( דאג"מ )אה"ע ח"]ובשעת הדחק יש להקל.  .[פסקו הח"מ )ס"ק יד( והב"ש )ס"ק טו(
 הולכים דרך התקרבותכשלא 

שואל בשב . ]עי' בדברי העם האישה איסור יחוד בדרך הוא דוקא אם הולכים בדרך התקרבות

 .[)ספר הערות על סוכה שם(זצ"ל הגריש"א  נקט וכן. יעקב ב של השבוישובסי' יט ד"ה ואשר(  "עיעקב )אה
 נוסעת עם אביה או בניה

אם נוסעת יחד עם אביה או א' מבניה א"צ  עם איש כגון נהג וכדו', אישה היוצאת בדרך
המצילים מיחוד אינם פוטרים  שומר נוסף לפי שמדקדקים אחריה )אבל שאר שומרים

איש ומ"מ אישה הנוסעת עם דבר הלכה )סי' ח אות ז([. הפת"ש )ס"ק ב( וכן מצדדים ה]. (נוסף שומרמ
  .[פת"ש )שם(] .שומר נוסף צריכים ובת הנוסע עם

 )כביש בין עירוני( ושבים מצויים עוברים
דין  ,לפעמים עובריםרק יחוד )אבל אם  אין משוםדרך שדרכם של רבים לעבור שם תמיד 

מדקדק מהרמ"א ששינה לשון הש"ס דנקט ב"דרך" ש "עיי ,יעקב )אה"ע סי' יט ד"ה אשתעשע( שב]. שדה להם(

מיירי בו היינו דומיא דשדה שאינו מעבר והביא לשון "שדה" שהוא לשון הטור, דכוונתו לפרש ד"דרך" דהש"ס 

וא"כ . [לרבים תמיד אשר זה הולך וזה בא. ומדבריו מבואר דבכה"ג שהוא דרך הרבים לעבור שם תמיד ליכא יחוד
]הגריש"א זצ"ל . משום יחוד אין פעם בי' דקות)בממוצע( ת ומכוני שעובריםה"ה בכבישים 

הוכיח בדבר הלכה )סי' ט אות טו בהגה ד"ה והא( דכל שלפעמים  (. ובדרכים שבתוך העירפ"ד הגה ט )תורת היחוד

  [.ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קצ"א. עובר שם אדם לא הוי מקום יחוד )ואפשר דזה סגי אף בלילה(
 בלילה כשנוסע
 הענין. הכל לפימ"מ ו. אף בלילה אין משום יחוד ,עוברים ושבים שכיח בושכביש בנסיעה ב

 .[. ועי' באג"מ )אה"ע ח"ד סי' סה(צי"א )ח"ו סי' מ פט"ו אות ח()תורת היחוד פ"ה הגה ח( והגריש"א זצ"ל ]
 נסיעה לבית חולים

 )עי' לעיל( צריכה לנסוע לבית חולים כגון ללדת, אם יש בנסיעה משום איסור יחודה שהא
, יצטרף מלווה לנסיעה כדי להנצל הדבר אינו אפשרילכתחלה תיסע עם נהגת, ואם 

והדין כן אף בשבת. )ומ"מ אף אם הגיע למקום שאין בו כבר משום יחוד  .ר יחודמאיסו
שבט ו הגריש"א זצ"ל )שש"כ פל"ו הגה כ*(] אין המלווה צריך לרדת אלא ימשיך עד גמר הנסיעה(.

תורת היולדת ]לא יעשה מלאכה ממש ע"מ להנצל מאיסור יחוד.  ומ"מ .[(לו ד"ה ס"א 'ג סי"ח)הלוי 

)כגון בצירוף  יחוד לגמרי אלא מיחוד דאו'מואם אין בידה להשיג מי שיציל  .[)פי"ד הגה ד(
זה אין בידה פקו"נ דוחה איסור גם ואם ח"ו סי' מ פ"א אות ט([. ]צי"א ) .גם תעשה כן עוד אישה(

וכל )[. ת ז(בזה באוצה"פ )שם ס"ק א או ועי' עוד (.תורת היולדת )פי"ד הגה דו ח(ל 'יסס ו"ח)שבט הלוי ] יחוד.
 .ואין בידו לנסוע אלא ע"י אישה( מחמת פקו"נזה שייך אף באיש הצריך לנסוע לביה"ח 
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