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הלכות ייחוד )חלק ב(: פרטי דינים

במאמר של השבוע שעבר פתחנו את הדיון בהלכות ייחוד.  התמקדנו במאמר הקודם בעיקר 

הוא  האיסור  והאם  דרבנן,  איסור  או  תורה  באיסור  מדובר  האם  ייחוד:  איסור  של  בהגדרה 

היריעה  את  הרחבנו  בנוסף,  אחרים?  איסורים  בפני  'גדר'  שיסודו  איסור  או  בעצם'  'איסור 

בקולא הנפוצה של 'בעלה בעיר', והגדרנו מה נחשב 'ליבו גס בה'.

במאמר הנוכחי נמשיך לבאר את פרטי הדין השכיחים של איסור ייחוד. נדון בגילאים שבהם 

נאמר איסור ייחוד ובסיטואציות שבהן חל האיסור, ונתמקד בעיקר בהיתר השכיח של 'פתח 

הפתוח לרשות הרבים', בדיני 'שומרים', ובשאלת איסור ייחוד במעלית.

ייחוד עם קרובי משפחה ועם ילדים

כפי שכבר ראינו במאמר הקודם, לא נאמר איסור ייחוד בין בן לאמו ובין אב לבתו. כמו כן, 

אין איסור ייחוד עם סבים ועם נכדים )ב"ח אה"ע כב, א(.

בנוגע לאחים ואחיות, הפוסקים הקלו במצבים של ייחוד לתקופות קצרות, אך לא לתקופות 

ארוכות-טווח )בית שמואל, אה"ע סימן כב, ס"ק א(. יש שהגדירו 'תקופה קצרה' כשלשה 

לכן, מותר  יט(.  ב,  ייחוד'  'תורת  )ראה  יום  ויש שהרחיבו את התקופה עד לשלושים  ימים, 

ייחוד, אך בשו"ת אגרות משה )אה"ע ח"ד, סימן  להורים להשאיר בן ובת בבית במצב של 

סה, אות יא( כתב שאין לעשות כך באורח תדיר.

תשע  מגיל  קטנים,  בבנים  וגם  ומעלה,  שלש  מגיל  קטנות,  בבנות  גם  נאמר  ייחוד  איסור 

ומעלה )שולחן ערוך,סימן כב, סעיף יא; ראה 'נטעי גבריאל' יא, א(.

בייביסיטר  שמזמין  ומי  בייביסיטר,  לקחת  שצריך  במי  מאד  נוגעת  בקטנים  ייחוד  שאלת 

צורך  אין  קטנים,  ששניהם  ובת  בבן  אולם,  ייחוד.  איסור  של  חששות  על  להקפיד  צריך 

להחמיר באיסור ייחוד )דבר הלכה ב, ח; אולם בשו"ת שרגא המאיר, ח"ח, סימן קכו, כתב 

שיש להחמיר(.

פתח פתוח לרשות הרבים )ביום ובלילה(

לרשות  "היה הפתח פתוח  א(:  )פא,  דברי הגמרא בקידושין  נפסקו  ט(  )סעיף  בשו"ע 

קוראים יקרים!

רבה,  איכה  )ראה  רבה  במדרש  נאמר 

חורבן  שבשעת  לז(  א,  כד;  הקדמה 

הבית שאלו מלאכי השרת את הקב"ה: 

"רבונו של עולם, אתה ציווית בתורתך 

ולא  בעפר',  וכסהו  דמו  את  'ושפך 

ואין  כמים  נשפך  דמם  דהרי  קיימת, 

הבית'  את  'ופינו  ציווית  אתה  קובר? 

והרי  הבית',  את  הכהן  'וטמא  ואח"כ 

הבית וכל מחמדיה עולה באש? אתה 

ציווית 'אותו ואת בנו לא תשחטו ביום 

נהרגו  בניה  ושבעת  חנה  והרי  אחד', 

ביום אחד"? 

התשובה על השאלות הנוקבות הללו, 

הראש,  שערות  המסמרות  שאלות 

אולם,  המדרש.  בדברי  נתגלתה  לא 

לפרשתנו  )אריז"ל(  תורה  בליקוטי 

תשובת  נתבאר  ח(  יז,  )דברים 

הקב"ה, הטמונה במילים "דברי ריבות 

בשעריך". 

דבר  ממך  יפלא  "כי  אומר:  הפסוק 

לנגע  נגע  בין  לדין  דין  בין  בין דם לדם 

של  הרישא  בשעריך".  ריבות  דברי 

איך  השאלות:  את  מציג  הפסוק 

דם  "בין  מבחין  אינו  שהקב"ה  ייתכן 

של  דמם  לבין  בהמה  דם  בין  לדם", 

פרשת שופטים תשע"א

מאמר השבוע ממשיך את הדיון בהלכות ייחוד. מאיזה גיל נאמר איסור ייחוד? מתי נאמר 

ההיתר של 'פתח פתוח לרשות הרבים', ומהם גדריו ותנאיו? מהם גדרי 'שומרים' המתירים 

מצב של ייחוד? האם יש איסור ייחוד במעלית? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.
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החשובים  ההיתרים  אחד  הוא  זה  היתר  שנראה,  כפי  ייחוד".  משום  חוששים  אין  הרבים 

והשכיחים ביותר בדיני ייחוד.

הסיבה להיתר היא שכיוון שהפתח פתוח לרשות הרבים, מי שנמצא במצב של ייחוד חושש 

שמא ייכנסו אנשים מבחוץ, ולכן אין חשש שיבואו לידי איסור1. מטעם זה, ניתן להקל לא 

רק בדלת פתוחה לרשות הרבים, אלא אף בחלון הפתוח לרשות הרבים, כשבני רשות הרבים 

יכולים לראות את הנוכחים בפנים )נודע ביהודה קמא, אה"ע עא; ראה דבר הלכה ג, יג(.

היממה.  שעות  בכל  נאמר  לא  פתוח'  'פתח  שהיתר  הפוסקים  כתבו  הנ"ל,  הסברא  עקב 

ייחוד על-ידי  בשעות הלילה המאוחרות, כשהולכי רגל אינם מצויים ברחובות, אין להתיר 

פתח פתוח, משום שאין חשש שאנשים ייכנסו. 

'כנסת הגדולה', שההיתר נאמר רק ביום ולא בלילה,  בפתחי תשובה )ס"ק ט( הובאו דברי 

מלבד חצי השעה שבני אדם עדיין עוברים ושבים ברחוב. אמנם בשבט הלוי )חלק ה, סימן 

רג, אות ה( כתב שיש לשער לפי המציאות של עוברים ושבים בשעות הלילה, ובזמן הזה הרי 

אנשים מתאחרים להימצא ברשות הרבים יותר מהשעה שהזכיר הכנסת הגדולה, אך הוסיף 

שיש להחמיר בפרט במקומות שבהם מפחדים אנשים מלצאת לרחובות בלילה. 

בספר 'דבר הלכה' )סימן ג, סעיף יד( הביא בשם ה'חזון איש' שהורה בנוגע לבני ברק )של 

מותר  טו(  )סעיף  גדולה  בעיר  אבל  פתוח,  פתח  של  ההיתר  מועיל  עשר  השעה  שעד  ימיו( 

בפועל  אנשים  בנוכחות  תלוי  הדבר  כאמור,  להלן;  )ראה  ממש  פתוח  כשהפתח  הלילה  כל 

ברחובות, ובערים גדולות שאנשים מפחדים לצאת לרחובות, אין ההיתר אמור(. 

היטב,  מואר  החדר  שאם  כד(  יג,  איש,  מנחת  שם;  הלכה,  דבר  )ראה  הסוברות  דעות  ישנן 

והדלת לרשות הרבים פתוחה ממש, ניתן להקל אפילו מאוחר בלילה. בשאלות מעשיות יש 

לשאול רב אם ניתן לסמוך על כך בשעת הדחק.

פתח סגור אך לא נעול

ולא  שסגור  לפתח  בנוגע  האחרונים  בין  חשובה  מחלוקת  הובאה  ח(  )ס"ק  תשובה  בפתחי 

נעול: לדעת רבי עקיבא איגר )שו"ת סימן ק( וה'בית מאיר' )שו"ת בית מאיר, סימן מט(, יש 

וכך הורו כמה פוסקים( אפשר להקל  ואילו דעת ה'בנין ציון' )סימן קלח,  יחוד,  בזה איסור 

במקום שאין הפתח נעול. 

נעול,  ולא  ג, סעיף ב( כתב בשם ה'חזון איש' להתיר בפתח סגור  )סימן  'דבר הלכה'  בספר 

שנייה  בקומה  נעול  ולא  סגור  בפתח  החזו"א  שהתיר  מעשה  הביא  קפח(  )עמ'  ובהוספות 

ושלישית. כשבעל המעשה שאלו שהרי אנשים דופקים לפני שנכנסים, ואם כן אין בני אדם 

יראים מכניסת אנשים, ענהו ה'חזון איש' שיש גם 'פרא אדם' שאינו דופק, ודי בכך בשביל 

שיהיו אנשים יראים ממנו2.

נעול, אבל צירף את  ולא  בשו"ת דובב מישרים )ח"א, סימן ה( לא הקל לגמרי בפתח סגור 

1  לפי שיטת רש"י, כפי שנתבארה במאמר הקודם, ניתן לומר שכאשר הפתח פתוח לרשות 

הרבים, המצב כלל אינו נחשב למצב של ייחוד.

בני ישראל? איך ייתכן שהקב"ה אינו 

'אותו ואת  מבחין בין דין לדין, בין דין 

בנו' של בהמה לבין דין 'אותו ואת בנו' 

"בין  גם עולה שאלת  כך  של ישראל? 

נגע לנגע" – בין נגעי בתים של תורה, 

לבין בית המקדש שעלה באש עם כל 

מחמדיה?

היא  האריז"ל,  דברי  לפי  התשובה, 

יש  כאשר  בשעריך".  ריבות  "דברי 

ריבות  ודברי  ישראל  בני  בין  מחלוקת 

שורה  הרחמים  מדת  אין  בשעריהם, 

היא  כך  מושלת.  הדין  ומדת  עליהם, 

דברי  של  כוחה  מחלוקת,  של  כוחה 

ריבות.

הרחמים  חודש  אלול,  חודש  במשך 

והסליחות לקראת יום הדין, מוטל על 

במעשיו  לפשפש  מישראל  אחד  כל 

לשמע  להתעורר  דרכיו,  את  ולבחון 

קול השופר הקורא לנו לשוב בתשובה. 

כחלק מההתעוררות הכללית לעבודת 

"דברי  אותם  את  לשכוח  לנו  אל  ה', 

עניין  גודל  את   – בשעריך"  ריבות 

מידת  שורה  שעל-ידה  השלום, 

הרחמים בעולם. 

על  המעביר  ש"כל  חז"ל  אמרו  אכן, 

פשעיו".  כל  על  לו  מעבירים  מידותיו 

הקב"ה נוהג אתנו באותן מידות שבהן 

אנו נוהגים.

דברי  מהרה  בנו  שיתקיים  רצון  ויהי 

"קול  ח(:  נב,  )ישעי'  בהפרטה  הנביא 

צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין 

יראו בשוב ה' ציון".
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השיטה להתיר במקום שבעלה בעיר. המקרה שעליו נשאל הוא של 

רשאי  אם  ששאל  הקונים,  בבתי  דברים  ממכירת  המתפרנס  סוחר 

להתייחד עם אשה בבית סגור, כשהנכנס אליו צריך לצלצל מקודם 

בפעמון. למעשה, פסק להקל על פי דעת התוספות שבבעלה בעיר 

במאמר  )ראה  אדם'  ה'בינת  שיטת  שלפי  אף  יחוד.  איסור  כל  אין 

יש  להתייחד,  רשות  לה  נתן  שבעלה  מאחר  להחמיר  יש  הקודם( 

לצרף את דעת החולקים על רבי עקיבא איגר וה'בית מאיר', המקלים 

בפתח סגור שאינו נעול, כיון שהדבר נוגע לצורך פרנסה.

ד( שצריך  רג, אות  סימן  )ח"ה,  הלוי  זו העלה בשו"ת שבט  דרך  על 

מקום  מכל  אך  שהחמירו,  הדורות'  'גדולי  לדעת  לכתחילה  לחשוש 

כל  על  בעיר  בבעלה  להקל  יש  מנעול,  בלי  הדלת  סגירת  "בהצטרף 

פנים". אחרים פוסקים שבשעת הדחק ניתן לסמוך על פתח שאינו 

נעול ללא צירוף של קולא אחרת )נטעי גבריאל א, י; לג, ג; לב, ז( – 

אך בודאי עדיף להשאיר את הדלת פתוחה ממש. 

יחס  לו  שיש  גבר  )כלומר,  בה'  גס  ש'ליבו  מי  על  כשמדובר  בודאי, 

קרוב עם האשה, כמבואר במאמר הקודם(, אין לסמוך על פתח סגור 

הרבים  לרשות  ממש  פתוחה  שהדלת  לוודא  יש  אלא  נעול,  שאינו 

)ראה שבט הלוי, שם, אות ז(.

מסירת המפתח לאחרים

גם במצב של דלת נעולה, הורו הפוסקים שאם לאחרים יש מפתח 

והם  לאחרים(,  ידועה  הקומבינציה  אם  קומבינציה,  במנעול  )או 

לעניין  פתוח'  'פתח  כדין  הפתח  דין  התראה,  ללא  להיכנס  עלולים 

דבר  מ;  סימן  ח"ו,  אליעזר  ציץ  שם;  מישרים,  )דובב  ייחוד  איסור 

הלכה ג, ג; שבט הלוי ח"ט, סימן רסא(.

אולם, אם הנוכחים בפנים יכולים לראות את כל מי שמתקרב לדירה 

להם,  'יפריע'  חיצוני  שמישהו  אפשרות  אין  שוב  וידאו,  במצלמת 

והעובדה שיש לאחרים מפתח לא תועיל להתיר איסור ייחוד )ראה 

קפז(.  סימן  ח"ד,  הלכות  משנה  ג;  אות  קצא,  סימן  ח"ו,  הלוי  שבט 

לכמה  המפתח  את  לתת  שיש  כתב  יח(  )ה,  הייחוד'  'תורת  בספר 

אנשים, כדי שהמתייחדים אכן יפחדו ממי שעלול להיכנס. 

לשכנים  מפתח  לתת  נוהגים  רבים  הנ"ל,  ההוראה  על  בהסתמכות 

במסירת  די  שלא  לציין  חשוב  אולם,  ייחוד.  מאיסור  להציל  בשביל 

המפתח בלבד בשביל להתיר איסור ייחוד. בדרך כלל, אנשים מוסרים 

מפתחות לשכנים לצורך מצבי חירום, כדי להיכנס לדירה כשהדלת 

נעולה והמפתח אבד. שכן שקיבל מפתח לצורך זה אינו מועיל לעניין 

איסור ייחוד, כיון שאין חשש שייכנס לבית במפתיע. בשביל להתיר 

מצב של ייחוד, חובה לבקש מהשכן להיכנס לדירה מזמן לזמן.

מסירת המפתח לשכנים יכולה להיות אמצעי שימושי להתיר ייחוד 

להיכנס  מהשכנים  לבקש  צריכים  לילדים.  בייביסיטר  כשמזמינים 

מזמן לזמן, ובכך נוצר מצב של 'פתח פתוח'.

דיני 'שומרים'

לאדם  מותר  'שומרים':  היתר  הוא  ייחוד  בדיני  שנאמר  נוסף  היתר 

להתייחד עם אשה בנוכחותו של 'שומר' הממלא את תנאי ההלכה 

היא  לכך  הסיבה  ג(.  סעיף  כב,  סימן  העזר  אבן  ערוך,  )שולחן 

השומר,  בנוכחות  איסור  מעשה  על  לעבור  יתביישו  שהמתייחדים 

צורך  אין  לאחרים.  המעשה  את  השומר  יגלה  שמא  יחששו  וגם 

ויוצא  נכנס  שהוא  בכך  ודי  ממש,  חדר  באותו  נוכח  יהיה  שהשומר 

בחופשיות כדי להתיר את הייחוד.

בשעות היום די בנוכחותו של שומר אחד כדי להתיר מצב של ייחוד, 

אחד  ששומר  החשש  מפני  שומרים,  בשני  צורך  יש  בלילה  ואילו 

אפילו  ייחוד  על  איסור  אין  במקום,  נוכחים  כששני שומרים  יירדם. 

כששני השומרים ישנים, משום שהמתייחדים חוששים שמא אחד 

מהם יתעורר ויגלה את המעשה האסור.

של  אשתו  הוא  הלילה,  בשעות  אפילו  לבדו  שמועיל  מיוחד,  שומר 

משמרתו'  כש'אשתו  )יהודי(  גבר  עם  להתייחד  לאשה  מותר  אדם. 

)אה"ע כב, ג( – אשתו של אדם )יהודי( שומרת עליו שלא יבוא לידי 

כשאין  אפילו  נאמרה  זו  הלכה  רבים,  פוסקים  לדעת  עריות.  איסור 

נמצאת  כשהאשה  אפילו  אלא  בית,  ובאותו  חדר  באותו  האשה 

ו, ב-ד; נטעי  ויוצאת מן הבית )דבר הלכה  ונכנסת  בסמיכות מקום, 

גבריאל מא, ו(. 

הקולא של 'אשתו משמרתו' נאמרה אפילו במצב שאשתו של אדם 

ישנה באותו מקום )נטעי גבריאל מא, ד(. אולם, בשו"ת שבט הלוי 

)לעיל, אות ד( מעיר שאם האשה לקחה כדורי שינה, כך שאין חשש 

הקולא  בנוכחותה.  להקל  אין  הלילה,  במשך  תתעורר  שהיא  ריאלי 

אשתו  שנוכחות  שחוששים  משום  גוי,  לאשת  בנוגע  נאמרה  לא 

לא תמנע ממנו לבצע מעשים אסורים. יש אומרים שאין להקל אף 

באשת יהודי שאינו שומר מצוות )נטעי גבריאל מ, יא(.

הלילה  בשעות  אפילו  המועיל  יחידי  שומר  של  נוסף  מיוחד  מקרה 

הוא בנו של אשה, מפני שהוא שומר על אמו שלא תבוא לידי איסור 

)דבר הלכה ט, יז(.

מי נחשב לשומר כשר?

גבר שני )אך לא אשה שנייה( נחשב לשומר כשר. בשעות היום מותר 

הלילה  בשעות  ואילו  שני,  גבר  בנוכחות  אשה  עם  להתייחד 

ØØ
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דרושים שני גברים נוספים )שני שומרים( בשביל להתיר ייחוד עם 

אשה )אה"ע כב, ה(. תנאי לכשרות השומרים הוא שמדובר באנשים 

יכול  אינו  עריות  בענייני  'פרוץ'  אדם  'פרוצים';  שאינם  כשרים, 

להניח שיהודי  ניתן  כלל,  ייחוד. בדרך  לצורך הלכות  לשמש כשומר 

שומר מצוות הינו שומר כשר )רמ"א שם(.

שאין  ובמקום  ייחוד,  איסור  לצורך  'שומרות'  נחשבות  אינן  נשים 

שהילדים  בתנאי  כשומרים,  בילדים  להשתמש  ניתן  נוסף,  גבר 

לכן,  לאחרים.  ולדווחו  איסור,  למעשה  מודעים  להיות  דיים  גדולים 

הילד  אפקטיבי:  שומר  מהווה  תשע  לגיל  שש  גיל  בין  ילדה  או  ילד 

חסין  להיות  מספיק  קטן  אך  איסור,  מעשה  לזהות  מספיק  גדול 

ואילו  אחד,  בילד  די  היום,  בשעות  איסור.  במעשה  מהשתתפות 

בשעות הלילה יש צורך בשני ילדים המשמשים כשומרים.

אופציה נוספת לשומרים כשרים היא קרובי משפחה. קרובי משפחה 

מהווים שומרים כשרים משום שהם נזהרים בקרוביהם שלא יבואו 

לידי מעשה איסור. קרובי האיש המהווים שומרים כשרים הם: אמו; 

בתו או נכדתו; אחותו; סבתו. קרובי האשה המהווים שומרים כשרים 

הם: אביה; בנה או נכדה; אחיה; סבה )ראה שו"ת אגרות משה, אה"ע 

שמביא  יג,  כא,  גבריאל  נטעי  ראה  ובת,  לאם  בנוגע  טו;  סימן  ח"ב, 

דעות חלוקות בעניין(.

בשל הקשר המשפחתי, שומרים אלו נחשבים לכשרים גם אם במצב 

שנחשב  במי  או  בנשים,  כגון  המשפחתי,  הקשר  בלי  )כלומר,  אחר 

'פרוץ'( הם לא היו נחשבים לשומרים כשרים. אולם, מלבד בנה של 

אשה, יש צורך בשומר נוסף בשעות הלילה.

גם חמותה של אשה, כלתה וגיסתה, מהוות שומרים כשרים. אולם, 

אסור לאדם להתייחד עם שתי אחיות. 

ייחוד במעלית

)שו"ת  דקות  כחמש  הוא  ייחוד'  'זמן  ששיעור  נקטו  פוסקים  כמה 

אגרות משה, שם אות כב; שו"ת מנחת יצחק ח"ד, סימן צד(, ואילו 

איש'  ב'מנחת  )ראה  יותר  מועט  זמן  שיעור  נקטו  אחרים  פוסקים 

בשו"ת  להקל(.  אפשר  בודאי  אחת  מדקה  שבפחות  שכתב  יד  פרק 

בייחוד  שיעור'  'חצי  של  איסור  שייך  אם  דן  )שם(  יצחק  מנחת 

)כלומר, איסור ייחוד בזמן מועט(, ומביא בכך מחלוקת בין ה'אמרי 

אש' לבין ה'מהרי"ל דסקין'. אולם, הרב שלמה זלמן אוירבך )מנחת 

שלמה ח"א, סימן צא, אות כב( כתב שבודאי אין בייחוד איסור של 

'חצי שיעור', ואין איסור בפחות ממספר דקות.

עם זאת, גם המקלים בשיעור ייחוד )כנ"ל( מסכימים שבמקום שיש 

אפשרות למתייחדים להמשיך ולהתייחד אם ירצו בכך, נאסר ייחוד 

אפילו לרגע קצר )מנחת שלמה, שם; דבר הלכה טו, ב(. 

הדחק  בשעת  אלא  להקל  שאין  אומרים  יש  במעלית  לייחוד  בנוגע 

)ראה מנחת יצחק, שם; חלקת יעקב ח"ב, סימן יד(. אולם, בהסתמך 

להיכנס  שרוצה  שמי  העובדה  על  והן  ייחוד  של  זמן  שיעור  על  הן 

בייחוד  מקלים  רבים  פוסקים  קומה,  בכל  לעצרה  יכול  למעלית 

במעלית )ציץ אליעזר ח"ו, סימן כב, אות ד; משנה הלכות ח"ד, סימן 

קפז; אגרות משה הנ"ל(. 

בלילה,  מאוחר  נאמר  לא  זה  שהיתר  כתב  ב(  )טו,  גבריאל'  ב'נטעי 

כשאין חשש שאחרים יעצרו את המעלית.

סיטואציות של ייחוד

ייחוד לא נאמר רק באיש ואשה שנמצאים  חשוב להדגיש שאיסור 

מבודד  מקום  בכל  האיסור  חל  אלא  אחד,  בחדר  או  בבית  יחד 

שנמצאים בו באין מפריע. 

בדרך  אשה  עם  המהלך  גם  א(,  פא,  )קידושין  בגמרא  שמבואר  כפי 

ו(,  סעיף  כב,  סימן  אה"ע  ברמ"א,  )כמבואר  שומרים  שלשה  צריך 

וכך כתב בשו"ת הרדב"ז )ח"א, סימן קכא(: "שגדר היחוד הוא שיהו 

שניהם במקום אחד שאם ירצה לבעול לא יראה אותם אדם". 

הנביאה,  מדבורה  הוא  ייחוד  לאיסור  המקורות  אחד  לכך,  בנוסף 

גבוה,  לעץ  מתחת  לשבת  בחרה  דבורה  התמר.  תחת  שישבה 

ייחוד.  של  מצב  לידי  תבוא  לא  שהיא  כדי  צל,  הרבה  מספק  שאינו 

זה  כלל  ולפי  בודד,  מקום  בכל  נאמר  ייחוד  שאיסור  אפוא  ברור 

בכבישים  הן  במכונית,  בנסיעה  ייחוד  לאיסור  בנוגע  הפוסקים  דנו 

דנו  וכך   – בלילה  והן  ביום  הן  בין-עירוניים,  בכבישים  והן  עירוניים 

טו;  ט, הערה  דבר הלכה  )ראה  יחסית  בדידות  בנסיבות אחרות של 

טהרת ישראל כב, ב(.

בבית,  הן   – אליו  לב  ולשים  לאיסור,  מודעים  להיות  אפוא  חשוב 

נוסיף  נמצאים.  אנו  שבו  ומצב  מקום  בכל  והן  העבודה,  במקום  הן 

ונציין שבמאמרים אלו השתדלנו לציין את הנושאים המרכזיים של 

ייחוד רבים הם,  ולדון בהם בקצרה. אולם, פרטי הלכות  ייחוד,  דיני 

יש  מעשיות,  שאלות  שבכל  בודאי  זו.  במסגרת  להקיפם  ניתן  ולא 

להתייעץ עם פוסק הלכה מוסמך.  
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c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

פת עכו"ם במזונות
השאלה:

מהי ההלכה בענין פת ישראל? מה נחשב לפת עכו"ם? האם הדין הוא רק על לחם או גם על עוגיות,בייגלה ומזונות? 

תשובה:

פת עכו"ם היא פת שאפה אותה גוי. האיסור אינו רק על פת אלא גם על עוגיות וכדומה שעשויים מעיסה עבה.

פת שנאפתה במאפיה של גויים, אם האדם נמצא במקום שבו יכול להשיג פת שאפה אותה יהודי, אסור לאכול את הפת שאפה הגוי, אבל אם נמצא 

במקום שאין בידו להשיג פת שאפה יהודי, מותר לאכול פת של גוי.

ודווקא פת שנאפתה במאפיה של גויים אבל פת שגוי אופה בביתו או עוגה שהוא אופה, אסור לאכול אפילו אם לא מצוי פת של ישראל, אלא אם 

כן אין לו בכלל מה לאכול והוא רעב יכול להקל ולאכול גם מפת של בעל הבית גוי.

כמובן שכל דברינו הוא כשידוע לנו שכל החומרים שהגוי אופה איתם הם חומרים כשרים ואין שום בעיות של מאכלות אסורות.

מקורות:

נחלקו הראשונים אם האיסור של פת עכו"ם הוא דווקא כשהגוי אופה את הפת או אפילו אם הוא לש את העיסה והיהודי אופה נאסרת הפת משום 

פת עכו"ם, דעת הר"ן שאסור אפילו אם הגוי לש את העיסה, אבל להלכה דעת השו"ע יו"ד סי' קי"ב כדעת הרמב"ם והטור שדווקא אם הגוי אפה 

את הפת הרי היא נאסרת משום פת עכו"ם.

ובעניין עוגיות וכדומה שאם נאפו על ידי גוי נאסרים משום פת עכו"ם, כך מבואר ברמ"א יו"ד ]קיב,ו[ ועיין בערוך השולחן שכתב שזה דוקא בפת 

שבלילתה עבה אבל פת שבלילתה רכה אינה נאסרת משום פת עכו"ם.

ולעניין הלכה אם נוהג איסור של פת עכו"ם בזמן הזה, לעניין פת פלטר )של מאפיה של גוי( מבואר בשולחן ערוך ]שם[ שאם אינו יכול להשיג פת של 

ישראל מותר לו לקנות פת של גוי, ומבאר הש"ך שזהו בגלל שהפת היא החיים של האדם ולכן הקילו בה, אמנם דעת הרמ"א שגם במקום שיש פת 

של ישראל אפשר להקל ולקנות פת עכו"ם. ולהלכה כתב הערוך השולחן שמנהג האשכנזים גם כן להחמיר כדעת השולחן ערוך ולא לאכול פת עכו"ם 

במקום שמצוי פת ישראל. )ועיין בשו"ע או"ח סימן תר"ג שכתב שגם אותם שאינם נזהרים כל השנה ואוכלים פת עכו"ם, אפילו במקום שמצוי פת 

של ישראל מכל מקום בעשרת ימי תשובה יש להחמיר ולא לאכול פת של עכו"ם.(

ובעניין פת של גוי בעל הבית )שאופה בתוך ביתו( מבואר בשו"ע בסעיף ב' שאין שום היתר לאוכלה רק במקום פיקוח נפש ועיין בשו"ע סעיף ח' 

שכתב דיש אומרים שמותר לקנות אפילו מפת של בעה"ב גוי, ועיין בכף החיים שכתב שדעת השולחן ערוך כמו שהוא סותם ולא כמו שהוא כותב 

בשם י"א ולכן כאן שסתם בסעיף ב' שאסור, מבואר שלדעת השו"ע אין היתר לאכול פת בעה"ב רק במקום פיקוח נפש וכ"ד הפר"ח, אמנם עיין 

בערוך השולחן שיישב את דברי השו"ע באופן אחר, ולעניין הלכה כתב שם שאם אין לו מה לאכול והוא רעב מותר לאכול אפילו פת של בעה"ב.

השכרת דירה לגויים
השאלה:

האם מותר להשכיר דירה לפועלים סיניים שהקבלן חותם עבורם על החוזה ומשלם עבורם?

תשובה:

בשכונה שגרים בה רק יהודים והוא בא להשכיר רק דירה אחת לגויים אין בזה שום בעיה, אבל אם רוצה להשכיר 3 דירות לגויים אסור, כמו כן אם 

כבר גרים גויים בשני בתים בשכונה אסור להשכיר דירה שלישית לגוי, אמנם אם יש הרבה גויים בשכונה מסתבר שאין בעיה להשכיר דירה 

ØØ
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לעוד גוי.

וצריך להדגיש שכל ההיתר הוא בגויים שאין איתם עבודה זרה, ואין חשש שיכניסו עבודה זרה לתוך הבית. אבל גוי שעובד עבודה זרה ויש חשש 

שיכניס עבודה זרה לבית אסור להשכיר לו.

מקורות:

בשולחן ערוך יו"ד סימן קנ"א סעיף ט' מבואר שמותר למכור ולהשכיר בית לגוי אחד או שנים אבל לא לשלושה גויים ביחד. )וכפי שמבואר בגמ' 

בע"ז כ"א(, וטעם הדבר מבואר בט"ז משום שאם יש שם שלושה גויים חוששים שזה יכול להוות סכנה לשכנים היהודים, ומקורו מהתוס' בע"ז שם 

ועוד ראשונים שפירשו כך.

ולכאורה היה נראה לומר שאם הטעם הוא משום חשש סכנה אם כן האיסור אינו תלוי בשכירות של 3 בתים אלא היה צריך לאסור גם להשכיר בית 

אחד לשלשה גויים, אמנם עיין במהרש"ל על הסמ"ג לאוין מ"ח ובשו"ת רב פעלים יו"ד ח"ב סי' ל"ט שמבואר שהאיסור הוא רק בשלושה בתים ולא 

בבית אחד לשלושה.

ומה שכתבנו שאם כבר גרים שם הרבה גויים אין איסור להשכיר בית לעוד גוי, לא מצאתי כן מפורש בשום מקום אבל מסתבר מאוד לומר כן דהואיל 

וכל האיסור משום חשש סכנה לא מסתבר שמה שהוא משכיר לעוד גוי הוא מרבה בסכנה, ובפרט בזמנינו שלא שכיח סכנה כל כך.

שאלת רב על דעת שלא בטוח שינהג כפסיקתו
השאלה:

ת"ר: הנשאל לחכם וטימא - לא ישאל לחכם ויטהר, לחכם ואסר - לא ישאל לחכם ויתיר. א(כיצד תקף הדין הזה לגבי שאלות באתר דין? ב(אם אכן 

ישנה בעיה האם מועיל לפטור אותה על ידי כוונה שלא לקבל את התשובה בתור פסיקה?

תשובה:

א. אין שום הבדל בין אם שואלים את הרב בפניו או בטלפון או דרך מכתב או דרך האינטרט הדין תקף בכל מקרה.

ב. לכאורה נחלקו בזה הפוסקים אם אדם יכול לעשות תנאי שלא לקבל את הפסק של הרב, )אבל אין הכרח ויכול להיות שלדעת כולם מותר וכמו 

שיתבאר במקורות(, ונראה שאדם שאינו תלמיד חכם, אין ראוי לו להתנות כך, שהרי כשבא לשאול את שאלתו, אינו יודע מה הצדדים לאסור ומה 

הצדדים להתיר ואינו בקי באותו נושא, ואם כן איך יוכל להחליט שהוא מכוון לא לקבל את הפסיקה בתור פסק? הרי הוא אינו יודע את ההלכות, ואין 

לו שום ראיה או טענה כנגד דברי הרב, ומפני מה אינו רוצה לקבל את הוראתו?

ואם כוונתו של האדם לשאול כמה וכמה רבנים עד שימצא איזה רב שיתיר לו על אדם כזה אומרת הגמרא במסכת יבמות שנקרא רשע.

אמנם באדם שהוא תלמיד חכם וכשיש לו שאלה הלכתית יש לו כמה צדדים וסברות למה לאסור ולמה להתיר, ויש סברות שברור לו שאינן נכונות, 

מותר לו לדבר עם הרב על שאלתו, ולהחליט בינו לבין עצמו שאינו מקבל את הפסק של אותו רב בעיניים עצומות, אלא הוא בא לשמוע את הטענות 

של הרב ואם הוא יחדש לו סברות שישכנעו אותו, או שתהיה לו איזה ראיה או ידיעה שהוא לא ידע קודם אזי יקבל את פסקו, ואם לא תהיה לו ראיה 

אלא הוא יאמר לו סברא שלאדם הזה נראית כסברא מופרכת, אז הוא ילך לברר אצל רב אחר.

מקורות:

עי' ש"ך יו"ד סי' רמ"ב סקנ"ח שכתב בשם הרא"ש ורי"ו וש"פ דטעם חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר, הוא משום דשויא חתיכה דאיסו'. ועי' 

בשו"ת אבן יקרה ח"א או"ח סי' מ"ג, דכ' דהכונה היא דהחכם הנשאל עשאה חתיכה דאיסורא, משום דישראל מצווין לשמוע לדברי חכמיהם. וכל 

חכם י"ל רשות לאסור המותר לצורך שעה וכיו"ב, והוא בכלל מצות ועשית ע"פ הנדבר אשר יורוך. ולכן לא כ' הראשונים את הלשון המורגל של שוי' 

אנפשי' חד"א, אמנם בהגהות יד שאול ביו"ד שם, לומד שכוונת הראשונים במ"ש דשוי' חד"א, הוא שהשואל במה ששאל להאוסר שוי' אנפשי' 

חד"א.

ונראה שהנידון שלנו תלוי במחלוקת הנ"ל שלדעת היד שאול שכל הדין הוא משום שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא, מותר לאדם להתנות מראש 

שאינו מקבל על עצמו את הפסק כחתיכה דאיסורא, אולם לדעת החולקים שהסברא היא שיש בכח הרב לאסור, לכאורה לפי סברא זו לא מועיל 
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תנאי, אמנם אין העניין מוכרח ויכול להיות שגם לשיטתם כל מה שיש בכח הרב לאסור זהו דוקא כשבא לשאול אותו על מנת לקבל את דבריו, אמנם 

מ"מ נראה שבאדם שאינו תלמיד חכם ודאי שאינו ראוי שיתנה כך וכמו שביארנו.

ובתלמיד חכם שיש לו ספק ובא לשאול את הרב נראה שמותר לו לכווין מראש שאם הנימוקים של הרב יהיו מופרכים בעיניו לא ישמע לו, שהרי כל 

מה שאמרו חז"ל שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר זה רק כשבא לשאול הלכה למעשה, אבל כאן הוא אינו שואל הלכה למעשה אלא הוא שואל 

בדרך לימוד איזה צד מהצדדים שלו נכונים והוא בא לקבל הסכמה לאחד מהצדדים שלו ולא הוראה למעשה, ואף שאין הכרח בדברינו, ואפשר אולי 

לדחות סברא זו, מ"מ וודאי שאפשר לצרף את דעת היד שאול שלדבריו וודאי שמותר להתנות כן אפילו כשבא לשאול בדרך הוראה למעשה. וגם 

לדעת החולקים יתכן שמותר וכמו שנתבאר.

ובפרט שיש לצרף את דברי הערוך השולחן ביו"ד ]שם[ שכתב שהרמב"ם והטור השמיטו דין זה, מפני שבזמנינו כמעט כל הפסקים אינם מסברות 

של רבנים אלא הם פוסקים על פי דעתם של הדורות הקודמים או שמביאים ראיות מדבריהם, ובמקרה כזה ודאי שאם רב אוסר והרב השני מביא 

ראיות מפורשות שלא כדבריו, מבואר להדיא בפוסקים ביו"ד שם שאפשר לשמוע לדברי הרב השני, וכל מה שאין שומעים לדברי הרב השני, הוא 

רק כשהם חולקים בסברות, שזהו דבר שלא כל כך שכיח בזמנינו עכ"ד.

בקבוק שתיה סגור תחת המיטה
השאלה:

בקבוק שתייה סגור נשכח במשך לילה תחת המיטה שישנו עליה, האם מותר להשתמש במשקה? 

תשובה:

יש מקלים בעניינים אלו ומתירים לאכול אוכל שנשאר תחת המטה, בעיקר כשקרקע הבית מרוצפת. אמנם יש מחמירים משום שהגר"א החמיר 

מאוד בעניינים אילו.

מקורות:

כתב הטור והשו"ע ביו"ד סימן קט"ז שצריך ליזהר שלא ליתן תבשיל תחת המטה. ועיין בב"י שהביא שהרמב"ם כתב שהטעם הוא משום שחוששים 

שיפול לתוכו דבר שמזיק ולא יראהו. ולפ"ז אם התבשיל מכוסה, שאין חוששין לנפילה, מותר. אמנם כתב הב"י בשם הר"ן שהאיסור הוא משום 

רוח רעה. ולפ"ז אפילו אם התבשיל מחופה בכלי ברזל נמי אסור וכן פסקו הב"י והש"ך. )ולדעת הדרישה במטה שישנים עליה גם הרמב"ם מסכים 

שאסור משום רוח רעה.(

אמנם כמה צדדים להקל דעיין בכף החיים שי"א שאם תחת המטה יש קרקע מרוצפת מותר שלא אסרו רק במניחו ע"ג הארץ ויש אוסרין בכל גונא.

ועיין בפתחי תשובה סק"ד בשם השבו"י שכל האיסור הוא לכתחילה אבל בדיעבד אם היו אוכלין תחת המטה יכול לאוכלן, ועיין ביד אפרים שהביא 

דבריו והוכיח כן מזה שלא אסרו לת"ח לאכול אצל ע"ה רק משום שמא יאכילנו דבר שאינו מתוקן לא משום דבר זה עכ"ד ]ולא הבנתי ראייתו דדלמא 

זהו נמי בכלל דבר שאינו מתוקן שחששו שהע"ה יאכילנו[ ועי"ש בפתחי תשובה שדעת הגר"א להחמיר בזה אפילו בדיעבד ועיין בערוה"ש סי"א 

שכתב דעכשיו אין נזהרין בזה ושומר פתאים ה' ע"כ וכ"כ הפתחי תשובה סק"ה בשם הבינת אדם שעכשיו נהגו  להקל.

היוצא מדברינו שהרבה נוהגים להקל בעניינים אלו והמחמיר כדעת הגר"א תבוא עליו ברכה.


