
 

 

 

  

  
  

   

   
  
  
  
  
  
  

 

  ט"תשע ואתחנן 
  איך מתכוננים ל"אחור"? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

  
ִהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים -ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאְלָפנֶי "ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו 

   (דברים ד' לב). ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמִים ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכֹמהּו"
  כך קורא משה רבנו בפרשתנו לעם ישראל:

מי הם הימים הראשונים? הראשונים לא ביארו לנו. רש"י מעיר הערה, כי כמובן שאין שואלים את הימים אלא שואלים על 
  הימים. 

  ומה פשר הביטוי לאחור בלשון הכתוב. ְלָפִניםכדי להבין את הפסוק נברר מה פשר הביטוי 

  פירושו בכל מקום בעבר. נביא כמה דוגמאות:  ְלָפִנים

ר זה (בארץ בעבר ישבו האימים = הענקים, באזו ,כלומר (דברים ב' י). ָיְׁשבּו ָבּה ַעם ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים" ְלָפִנים"ָהֵאִמים א. 
  מואב). 

בעבר, לפני שיהושע כבש את העיר חצור, עיר זו הייתה  ,כלומר (יהושע י"א י). ִהיא ֹראׁש ָּכל ַהַּמְמָלכֹות ָהֵאֶּלה" ְלָפִנים"ִּכי ָחצֹור ב. 
  העיר המרכזית והחשובה ביותר באזור. 

 ,כלומר (שמואל א ט' ט). ָהֹרֶאה" ְלָפִנים ֱאִהים ְלכּו ְוֵנְלָכה ַעד ָהֹרֶאה ִּכי ַלָּנִביא ַהּיֹום ִיָּקֵרא ְּבִיְׂשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ָהִאיׁש ְּבֶלְכּתֹו ִלְדרֹוׁש ְלָפִנים"ג. 
  כינויו של הנביא בעבר היה הרואה. 

 ַוָּינֻדּו לֹו ַוְיַנֲחמּו ֹאתֹו ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהִביא ְיֹקָוק ָעָליו..."ַוֹּיאְכלּו ִעּמֹו ֶלֶחם ְּבֵביתֹו  ְלָפִנים"ַוָּיֹבאּו ֵאָליו ָּכל ֶאָחיו ְוָכל ַאְחיֹוָתיו ְוָכל ֹיְדָעיו ד. 
  כל בני משפחתו ורעיו של איוב מן העבר, באו לבקרו ולנחמו. ,כלומר (איוב מ"ב יא).

  

  לאחור פירושו בעתיד, נביא כמה דוגמאות: 

   (יהושע פרק י' יד). (בעתיד) ִלְׁשֹמַע ְיֹקָוק ְּבקֹול ִאיׁש ִּכי ְיֹקָוק ִנְלָחם ְלִיְׂשָרֵאל" ְוַאֲחָריו  (בעבר) ְלָפָניו"ְוא ָהָיה ַּכּיֹום ַההּוא א. 

האדם  ,כלומר לג).-לב(איוב כ"א  ֵאין ִמְסָּפר" ּוְלָפָניוָּכל ָאָדם ִיְמׁשֹו   ְַאֲחָריו"ְוהּוא ִלְקָברֹות יּוָבל ְוַעל ָּגִדיׁש ִיְׁשקֹוד: ָמְתקּו לֹו ִרְגֵבי ָנַחל וב. 
למרות שסופו לעפר מקדיש את חייו לצבירת רכוש. הכתוב ממשיך באירוניה וטוען כי האדם סופו שימתקו לו רגבי אדמת 

  קברו, כך היה בעבר וכך יהיה בעתיד. 

שלמה המלך  (קהלת ג' כב). "ַאֲחָריו ִביֶאּנּו ִלְראֹות ְּבֶמה ֶׁשִּיְהֶיה"ְוָרִאיִתי ִּכי ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו ִּכי הּוא ֶחְלקֹו ִּכי ִמי יְ ג. 
  קורא לכל אדם לשמוח בחלקו, שהרי איש איננו יודע מה צופן לו העתיד. 

 (קהלת ו' יב). ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש" ַאֲחָריוָלָאָדם ַמה ִּיְהֶיה "ִּכי ִמי יֹוֵדַע ַמה ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים ִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבלֹו ְוַיֲעֵׂשם ַּכֵּצל ֲאֶׁשר ִמי ַיִּגיד ד. 
  בפסוק זה שלמה המלך קובע באירוניה כי החיים בעולם הזה הם הבל והם כצל עובר, איש איננו יודע מה יהיה בעתיד.

 

ניסיונם של המסקנה המתבקשת היא כי הדרך הנכונה לצפות פני עתיד היא באמצעות ההסתכלות לאחור. רק אם נלמד מ
אבותינו, נפנים את דרכם וננסה לצעוד בעקבותיהם, נוכל לתכנן טוב את עתידנו למרות שהוא לוט בערפל. הניסיון לצעוד 
ולהביט קדימה, מתוך הנחת יסוד שהחדש עדיף על הישן, דומה לניסיון להתקדם בעיניים קשורות, שהרי לעולם לא ידע 

  האדם מה שיהיה לאחריו.
  

ל קדמה טכנולוגית, שיכולה להביא גם ברכה גדולה, הדרך הנכונה להתקדם באמת, תוך ניצול החידושים דווקא בדור ש
  העתיד יהיה הרבה יותר בטוח.   -אל העבר, ואז גם ה"אחור"  -המדעיים, היא מתוך התבוננות לאחור 

  ואילך ובהערות שם). 272וק יא עמוד (עוד על נושא זה ניתן ללמוד בספרי צפנת ישעיהו מעוזיה ועד אחז בביאור פרק ט' פס
  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  

  לע"נ
  ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
  נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  

  לע"נ
  ז"ל מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  

  לע"נ
  ז"ל כרמלאליהו ר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  
  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
   נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

  

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמשגב' 

  נלב"ע
  כ' באב תשע"ז

  

 לע"נ 

  ז"ל  דוד צבי טרשנסקי
  הי"ויצחק ונעמי  בנם של

  נלב"ע כ"ח באייר

  

  לע"נ
  זצ"ל  ראובן אברמן הרב

   חמדה' חבר הנהלת 'ארץ
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
  נלב"ע י' באייר תשע"א

  ע"ה, נלב"ע בה' באב תשע"ט מרים שטרןלע"נ                      ז"ל, נלב"ע בל"ג בעומר תשע"ט אברהם קלייןלע"נ 
  דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  עורך:  הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל. 

  

  מחויבות לחתימה
  76084/ תיק  אייר תשע"ז 'ארץ חמדה גזית' ירושלים /

  

  הרב יוסף כרמל, הרב דניאל מן, הרב עדו רכניץ דיינים:
  

התובעים קנו דירה מהנתבעים. הדירה עדיין לא הייתה רשומה בטאבו, אלא הרישום היה אצל החברה משכנת.  המקרה בקצרה:
כדי להשלים את העברת הבעלות, הנתבעים נדרשו לחתום על מסמך שמאשר לחברה המשכנת להעביר את הזכויות על שם הקונים. 

סכימו לחתום על האישור להעברת הדירה ע"ש התובעים כיון מסמך זה מכיל ויתור על תביעות לגבי הדירה. הנתבעים הם לא ה
  שסירבו להתחייב לוויתור על תביעות שיש להם נגד החברה המשכנת. 

לטענת התובעים, הנתבעים לא אמרו ולו פעם אחת מהן התביעות נגד החברה המשכנת שבכוונתם לתבוע ושעליהן הם אינם מוכנים 
ברו לקונים, ולכן הנתבעים אינם מפסידים זכויות כלשהן מחתימה על הסכם הוויתור. התובעים לוותר. בנוסף, כל הזכויות בדירה הוע

  ביקשו שהנתבעים ישלמו פיצוי על כל יום בו הנתבעים לא חותמים על מכתב העברת הזכויות. 
  הנתבעים טענו שהם כבר הגישו תביעה נגד החברה המשכנת בבית המשפט, ושאף התובעים ידעו על כך. 

  

הוצאות משפט, משום שהתנהלו באופן  ₪ 13,700על הנתבעים לחתום על טופס הויתור. בנוסף חוייבו הנתבעים לשלם  ק הדין:פס
  בלתי סביר לאורך ההליך המשפטי.

  

  נימוקים בקצרה:
  . מי הבעלים על הדירה1

אך היא לא שייכת להם. מדברי הגרש"ז  הדירה רשומה בחברה משכנת, ולא בטאבו. לפי החוק, לתובעים יש זכויות חוזיות על הדירה,
אויערבך (מעדני ארץ שביעית יח, ב) שהתייחס לדין דירה הרשומה בחברה משכנת, עולה שאם החברה המשכנת הסכימה למגורי 

ל לגבי המעמד ההלכתי ש 381הקונים, והרישום בלבד חסר, הרי שהבעלות עברה לקונים (עיין במאמרו של הרב אישון בתחומין לו עמ' 
  זכויות כאלו).

  

  . תוקף התחייבות הנתבעים לחתום על כל מסמך שיידרש2
הנתבעים התחייבו בחוזה המכר לחתום על כל מסמך שיידרש, ומסמך העברת הזכויות הוא מסמך הנדרש לצורך הרישום. התחייבות 

, ט) שאם המוכר התחייב לכתוב לקונה שטר להעביר רישום על שם הקונים תקפה על פי ההלכה, בדומה למה שכתב השו"ע (חו"מ רמג
המוכר אינו יכול לחזור בו. הרב שמעון שקופ (גיטין, ח) הסביר שהתחייבות כזו אינה "קניין דברים", משום שהזכות לקבל שטר  –מכר 

ינה לעשות דבר על הנכס היא חלק ממכירתו. בנוסף, גם אם מדובר בקניין דברים, יש פוסקים הסוברים שניתן להתחייב ממנהג המד
). כמו כן יש לחייב את המוכרים לחתום מדין השבת אבידה, 343-345, 334והלאה, בניגוד לפד"ר יד פס"ד  182כזה (פד"ר י, עמ' 

  ).35-36ומאמרו של הרב יגל וחי בהם א' עמ'  289שלדעת פוסקים מסוימים, היא הופכת לחובה (פד"ר יד עמ' 
  הנתבעים לחתום על מסמך העברת הזכויות שרירה וקיימת. לכן מסקנת בית הדין היא שהתחייבות

  

   למעבר לפסק הדין

  

 

 

 

 

  

  

  
  

 
  

  
  

  (מתוך ח"ז)
  

  Jerusalem, Israel                     ירושלים, ישראל
  אלול תשס"ו

  

  מגורים של בעלי צרכים מיוחדים בדירה מעורבת לבנים ולבנות
  

  שאלה
  הקדמה:

 הפרויקטים,אחד להתנדב לשירות לאומי.  לבעלי צרכים מיוחדים מטעם "בת עמי", המאפשר גם מיוחד פרויקטמרכזת  אני
המאפשר לבעלי שיתוק מוחין (נכות פיזית) לצאת לשירות  ,ייחודי וראשון מסוגו בארץ פרויקטהנו  ,שאני קשורה אליו ישירות

ובשנים שלאחר מכן יקבלו  ,ווי צמוד. המתנדבים יוצאים להתנדבות בשירות לאומיימערך תמיכה ול , עםלאומי במסגרת מוגנת
  שמעותית.ליווי בתכנית לימודית אקדמית (או אחרת), כך שיוכלו לקדם את עתידם בצורה מ

  שאלה:

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ 
  זלמן ושרה  בןשלמה דוד 

   ז״ל אבנית
  טתשע" סיוןנלב"ע 

  ז"ל       גב' לוריין הופמןלע"נ   
  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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 כל המשתתפים.עומדת לרשות בנים ושתי בנות. מסיבות כלכליות מובנות, רק דירה אחת  כמהמשתתפים בשלב זה  בפרויקט
שופצה ועברה התאמות מיוחדות לצרכיהם (אביזרים ועזרים מיוחדים, מעברים רחבים -שהונגשה ,המתנדבים מתגוררים בדירה

  סא גלגלים וכיו"ב).ילכ
אחת הבנות המשתתפת  לעזור להם. ל מנתע )לילהוה ערב(הבשעות השהות של הדיירים  (או משגיחה) א משגיחבדירה נמצ

. אנשים שונים בסביבתה הקרובה של המתנדבת מפעילים עליה לחצים רבים הומתגוררת בדירה הנה בוגרת אולפנ בפרויקט
  תי חמור.הם רואים בכך איסור הלכשמאחר  ,לעזוב את התכנית ולצאת מדירה זו

וכן לקדם את כמו כולן בין רצונה לשרת בשירות לאומי  : היא נקרעתהבחורה נמצאת בקונפליקט גדול ובמצב רגשי מורכב
  לכאורה מן הסיטואציה. עולהה ה ההלכתיתעתידה המקצועי, ובין הבעי

ות השירות הלאומי אין אף דירת (יש לציין כי בעמות או איסור אחר שהנו בלתי פתיר ,יחודיהשאלה היא אם ישנו כאן איסור 
  ).עבור בפרויקטכן, בשלב זה אין תקציב להנגשת דירה נוספת  בנות המונגשת לנכים ויכולה לקלוט את המתנדבת. כמו

  
  תשובה
  הקדמה:

מצד אחד עומדים בפנינו חומרתם של איסורי עריות וגודל  .בכובד ראש רב חייבת להיות הגישה לשאלה כבדת משקל זו  .א
חיוב שכולל בתוכו  – שאר דיני ההרחקה בין המיניםביחוד ויכפי שקבעו לנו חז"ל בדיני , החיוב להתרחק מהם ככל האפשר

ן ואת ההנחיה "הרחק מן הכיעור ומ ,הן את הדינים עצמם והן את ההרחקה ממצב שיכול להביא ללעז והוצאת שם רע
  .1הדומה לו"

דבר שיתרום הן  ,מן הצד השני עומדת החשיבות הגדולה שישנה בכך שיתאפשר גם לבעלי נכויות שונות להשתלב בחברה
עצמם  הנכיםכלפי הן  :, שהרי אין לך גמילות חסד גדולה מזומבחינה הלכתיתדברים חשיבות רבה השני ל .לחברה והן להם

שכן כאמור בשאלה הדבר יתרום לעתיד  ,במישור הכלכליגם של תחושת היכולת להיות כמו כולם, ו הרגשי,במישור (גם 
חברה הך וי שילובם של אנשים כאלה במערכות השונות תהפיד-לע(כלפי החברה והן  ),2הפרויקטהמקצועי של משתתפי 

ההתחשבות בשני צדדים  .)תלותם הכלכלית בה תפחת גיסא, ומאידך גיסא טובה יותר ביחסה אליהם ובקבלתה אותם מחדל
  .ישומה בפועליאלה כאחד נוגעת הן לתשובה עצמה והן ל

אם חלק מהם סובלים  .הדרים בדירה המדוברת סובלים רק מנכות פיזית הפרויקטהאמור להלן הוא בהנחה שכל משתתפי   .ב
 כל מקרה לגופו.ב וןלדויש  ,בהם ישתנה הדיןשישנם מצבים  –גם מנכות שכלית או נפשית 

שה בנים. התשובה מבוססת על ובנים ושתי בנות", משמע שישנם לפחות של כמהמשתתפים  בפרויקט" ,מנוסח השאלה  .ג
יש להפנות שאלה נפרדת, כיוון ששינוי כזה עשוי לשנות את הפסיקה  – ההנחה שכך המצב. אם המצב שונה או אם ישתנה

 בנדון.

יש להסדיר זאת, כיוון  – שגיחה בשעות הערב. אם ניתן להסדיר שתהיה זו משגיחהבשאלה מוזכרת נוכחות משגיח או מ  .ד
ימצאו שם רק שתי בנות, יבו ששה בנים) עדיף בהרבה על מצב וימצאו בדירה שלוש בנות (וכנ"ל ישנם לפחות שליבו ששמצב 

 .3וכדלהלן

אליה הם שם והנורמות בחברה ישנה משמעות רבה לשאלה מיהם הבנים הדרים בדירה: אם מדובר בבנים שחינוכ  .ה
משתייכים, הנם כאלה הרואים בקיום יחסי אישות בין איש ואשה שאינם נשואים דבר פסול ומגונה, שאז יש להגדירם 

שאז יש להגדירם , לדבר לגיטימי יםכאלה נחשבשיחסים  שבההלכתית כ"כשרים", או שמדובר בבנים המשתייכים לחברה 
 . 4הלכתית, לעניין זה, כ"פרוצים"

אין ללמוד  – שוודאי יש להחשיבן כ"שעת הדחק" ו"מקום צורך גדול" – המיוחדות יהחשוב להדגיש שמתשובה זו, בנסיבות  .ו
 בחדרים נפרדים וכו') במצבים אחרים. אפילוהוראות היתר לדיור משותף של בנים ובנות (

 
 :תשובה

מותר גם לאשה  יםאשכנזהלמנהג  י העדות השונות:אם הבנים הם "כשרים", כהגדרת מושג זה בהקדמה, יש הבדל בין מנהג  .א
לא יועיל היתר  – אחת או שתים להתייחד עמם, בין ביום ובין בלילה, אלא שאם יהיה מצב שחלק מהבנים יעדרו מן הדירה

ה שושני בנים ביום ושל מספר הבנים המינימלי הדרוש לתקפותו של היתר זה הוא ויהיה צורך להיעזר בפתרונות אחרים. ,זה
, אך 6. למנהג הספרדים ועדות המזרח אסור לאשה אחת להתייחד עמם, בין ביום ובין בלילה5בלילה (היינו בשעות השינה)

לגבי מצב של שתי נשים ושני גברים או יותר (מצב  .מותר –שה גברים ואם יש שלוש נשים (שתי הבנות והמשגיחה) ושל
להלכה יש להקל בשעות היום, אך בשעות השינה  .7פוסקיםבין הת ישנה מחלוק – כאשר לא תהיה שם המשגיחה) רשייווצ

. כמובן, ניתן לדאוג שלמשגיחה תהיה אליו אצל אנשים אחרים שיאפשר כניסה חופשית יהיה מפתחצריך שולכן  ,8אין להקל
יש מקום  –(רצוי שגם חדרם של הבנים יהיה נעול, אבל אם אין הם מסכימים לכך  אפשרות להיכנס לחדר במקרה הצורך

מנע מלהשתהות במקום שיש לבנים י). אם הבחורה יוצאת מחדרה בשעות אלה וחדרם של הבנים אינו נעול, עליה לה9להקל
מנע מהשתהות בפרוזדור ילא שתרותים אין בעיה, שהרי ודאי תנעל את הדלת, אילגבי ש .גישה אליו (מטבח, פרוזדור וכדומה

 .   10וכדומה בדרך)

ים להתייחד עמם (גם אם הם י"פרוצים", כהגדרת מושג זה בהקדמה, אין להתיר לאשה אחת או שת מוגדרים כאם הבנים   .ב
 בפרויקטרק אם ישנן שלוש נשים (שתי המשתתפות  .11דירה סגורה, בין ביום ובין בלילהבבנים רבים) בחדר סגור או 

  .13וניתן לסמוך עליהם בשעות היום, 12יחה) יש פוסקים שמקלים בדברוהמשג
, ולחלופין לדאוג לכך שהמשגיחה (או 14נמצאת, יש להשאיר את דלת הדירה פתוחה אינהבשעות שהמשגיחה  ,במקרה כזה

 .15יעותאינה נמצאת בקב יאמצא במקום קרוב ותגיע לדירה לעתים בלא התראה מוקדמת, גם בשעות שהיאשה אחרת) ת
 הקפיד על נעילת החדר וכו' כבסעיף הקודם.יש ל ,לגבי שעות השינה

על אווירה רצינית ומניעת מצב של "לבו גס  בו תדור הבחורה עם הבחורים באותה דירה, עליה להקפידשכמובן, במשך הזמן   .ג
 .16מה שעלול להרוס את הבסיס ההלכתי להיתר זה –בה" 
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  ואתחנן

 

נוסחא א פרק ב ד"ה (; אבות דרבי נתן )ד"ב הכ"חולין פ(תוספתא בעיין למשל  ,הנחיה זו מצויה בגמרא (חולין מד ע"ב) ובכמה מקורות נוספים   1
כפי  ,כוללת . הנחיה זוועוד )ז"ג הי"פ(; כלה רבתי ומניין) , נוסחא ב פרק ב ד"הושם בהוספה ב לנוסחא א פרק ב ד"ה ר' יוסי ,איזהו סייג

ועלול  ,הן את ההרחקה מדבר שעלול להביא לידי עברה והן את הדבר הנראה כעברה או כמביא לה ,ואף מפורש בחלקם מקורותשמשתמע מה
 קה בין המינים.להביא לידי חשד או רינון. בכמה מן המקורות עולה שעיקר הדגש בעניין הוא בתחום זה של ההרח

; "שולחן )ז 'מתנות עניים פרק י הל(רמב"ם  :כבר נפסק להלכה שמתן האפשרות לאדם להתפרנס בכבוד הוא המעלה הגדולה ביותר של הצדקה   2
 ו). 'רמט סע 'סי דיו"(ערוך" 

במצב הבעייתי של מינוי "שומר על בית בו יהיה גבר בתפקיד של אחראי ומשגיח בדירה שיש בה בנות גובל שבגוף התשובה. יש להעיר שמצב    3
כנס ויבוא לידי יכלל אין חוששים שמי שעומד בחוץ י-טו), למרות שבדרך 'ע סי' כב סע"ע אבה"חוץ" (שובעומד ע"פ שהוא שאסור "א ,הנשים"

אפילו עומד מבחוץ  ,קביעותשביאר: "הכא דהוא שומר ב ,יז) ק"יז), וביתר ביאור ב"חלקת מחוקק" (ס ק"סשם חוד. ועיין ב"בית שמואל" (יי
ם גם בנים אין זה "בית הנשים", במקותכן שכיוון שדרים י. אמנם י..וגרע" ,ולא דמי יחוד בעלמא לזה שהוא אפוטרופוס וממונה עליהם ,אסור

ולא ברור כאן ה"שומר" הוא בפנים ולא מבחוץ, גיסא לא יהיה בו לבד עם הנשים, אך מאידך  יכנס ה"שומר" לבית כזהיוהרי גם אם 
עדיין עשוי לכך, נוסף . כמבואר בגוף התשובה ,הדבר תלוי בפרטים נוספים ובמחלוקות בפוסקים .שהימצאות הבנים שם תמנע איסור יחוד

קיימת  –"שהוא אפוטרופוס וממונה עליהם"  – בעניין ההסיבה העיקרית לחומר .חוד בחדר שיהיו בו רק ה"שומר" והבנותילהיווצר מצב של י
 כאן.גם 

שהביא את  )כד ק"סי' כב ס("אוצר הפוסקים" בעיין . יחוד אינה ברורה, ונחלקו בה הפוסקיםיהגדרת "פרוצים" ו"כשרים" לעניין איסור     4
) "סתם אנשים כשרים הם", אולם ברור סע' ה יש מקום לפסוק לקולא בעניין זה ולהחיל את הכלל של הרמ"א (שם ,ככלל .הדעות השונות

חוד כיוון שאין אדם שמחוסן ימנע מיחסים כאלה, ואמנם הוא אסור בייכזי של המושג "כשר" בהקשר זה הוא מי שיש להניח שישתוכנו המר
-ברור שמי שעל ,חוד. כמו כןיכשל הנו קטן יחסית, ולכן די בסייגים מועטים יחסית כדי שהמצב לא יחשב כייבפני היצר, אבל עם זאת החשש שי

, לא ניתן להחזיקו כ"כשר" בעיניו , יחסי אישות בין איש ואשה פנויים אינם נחשבים לדבר פסול או לחריגה מהנורמהפי חינוכו ומערכת ערכיו
או שעכ"פ ידענו שמתנהג בקלות ראש ב'סדר  שגם הדעות המקלות בהגדרת פרוץ הן "פרוץ בעריות... (שם),ועיין ב"אוצר הפוסקים"  בנושא זה.

 –הגדרה שברור שאדם כזה עונה עליה, או ש"סתמא אין לחשדם כלל בדיעבד שפרצו גדר ומנהג העולם"  –מהן" ונקל בעיניו להתייחד ע ,נשים'
אליה הוא משתייך שברור שאינה יכולה להכשיר לענייננו מי ש"מנהג העולם" בחברה שגם זו הגדרה (גם אם נתעלם מהיותה דווקא בדיעבד) 

  אינו סותר יחסי אישות בין איש ואשה פנויים.
שה אנשים (ושלוש נשים), אלא ביחס למצב שהם ותר בלילה אף בשלי. פוסקים רבים טענו שלכאורה אין ה)ע סי' כב סע' ה"אבה(שו"ע רמ"א    5

גם הם עמדו  ,אך למעשה .ועוד )שם("עזר מקודש" ב, יב)שם אות ("דרישה" ב יןעי .ולא כשאכן הולכים לישון ,ערים ורק חוששים שמא ירדמו
  כה אות יג). ק"שם ס(עניין זה ב"אוצר הפוסקים" בעיין עוד  .ישב את המנהגיעל כך שהמנהג להקל בזה, ודחקו בכמה אופנים ל

  סי' כב סע' ה. עע אבה""שו   6
די בכך, אך ד) -ג ק"ס("ז דעת הטל :יםים ושתי"נשים הרבה עם אנשים הרבה אין חוששין ליחוד". נחלקו שם הפוסקים אם די בשני ):ו 'סע(שם    7

"פתחי תשובה" ה, (שם)"בית שמואל" , כמשמעות האנשים לושהשעוד ו ,ח) ק"שם ס("בית שמואל"  :צריך לפחות שלוש נשיםיש הסוברים ש
ג). עיין שם עוד  'כלל קכו סע("חכמת אדם" , או לפחות שני אנשים, כדעת הט) 'שם סע("ערוך השלחן" והבשם "ברכי יוסף"  ס"ק ה) שם(

 האין מקום לסברגם לדעתו משמע שועל כל פנים  ,שה ושלושוים או שלים ושתישמסתפק בין האפשרויות של שני ,ז) ק"ב"חלקת מחוקק" (ס
  שני אנשים עמן.ושצריך שלוש נשים 

ף לנוהגים כמותו גם את דעת הרמ"א, ע יש לצר"בשעות היום יש לסמוך על הפוסקים המקלים, שכן במצב שישנו ספק איך לפרש את דעת השו   8
שהרי יש כאן שני אנשים, אולם בשעות הלילה אין תוקף לצירוף זה, ונשאר כאן רק הספק בפרשנות  ,שלשיטתו ודאי שאין איסור במצב זה

כמו  ,ארבעה בני אדםיש כאן  ך הכלאף שס .שייכות גם כאן ם,שה אנשיושמחמתן צריך אז של ,בלילה ההסברות לחומר ,נוסף לכך .דברי השו"ע
אין ללמוד מזה להקל במקרה שלנו, כי שם הנימוק הוא שגם אם יהיו שני אנשים ערים וכן  – בלילה שה גברים ואשה, שהרמ"א מתירובשל

יתעורר. ים יישנו ואחד יהיה ער, שכן גם אז יחשוש על כל פנים שעוד אחד יחוששים ששנ יןאין איסור לדעת הרמ"א, וא – האשה ואחד ישן
לכן יש להחמיר,  .איסור בדברלדעתו יש  – הרי אם יהיו שני האנשים והאשה ערים ואיש אחד ישן ,שאנו דנים לפי דעת השו"ע ,לעומת זאת כאן

  ., כדלהלןובמיוחד לאור העובדה שישנו פתרון של נעילת הדלת
("דברי מלכיאל" ד סוף סי' קב, מטעם יכול להיכנס לחדר הנעול יש מי שמתיר אם אחד משני המינים נעול בחדר בתוך הבית ואין המין השני   9

 ק"סי' רלט ס("שער הציון" , וכן משמע מדברי ה"משנה ברורה" )הגרי"ח זוננפלד בשו"ת "שלמת חיים" סי' קנאשהנעילה משמשת כ"היכר", 
אך  .משום שבאשה אין יצר שיגרום לה לקלקלמועיל, הדבר יש מי שסובר שאם האשה נועלת עצמה בחדר כמו כן יז), ועיין בהערה הבאה. 

שתפתח לו, אך לא חיישינן  אותה אמנם גם כשהאשה נועלת קיים חשש שהאיש ידפוק בדלת האשה ויפתהו ,הדלתאת באיש חיישינן שיפתח 
ני החשש שיבקש ממנה . יש מי שאוסר בכל מקרה, מפ, אם כי יש לציין שהניח זאת ב"צ"ע")ב ק"ע סי' לד ס"אבה "חזון איש"(שיעבור לכך 

י האשה יד-לסי' סה אות יט), אך למעשה נקטנו להקל, שנעילת הדלת ע ,דאה"ע "אגרות משה" לו ( שתפתח לו את הדלת, ותתפתה לפתוח
   .מועילה

יסכימו  לאהבנים שרק היא מוטרדת מהבעיה ההלכתית שבדבר, סביר להניח ש ,אין כאן מקום לדון באופציה ההפוכה, כי לפי הנראה מהשאלה
 לא בטוח שניתן לסמוך עליהם שיעמדו בכך.  – לנעול תמיד את דלתם כדי לחסוך לה את הצורך בנעילת הדלת, וגם אם יסכימו

סא יכל ההיתר הוא רק אם ברור שלא תצא לעשות צרכיה, וכגון שיש לה בית כשס"ק עד) העיר  על השו"ע הלכות יחוד,ב"דברי סופרים" (
כדי לפתור את הבעיה העולה מכך, כתבנו שרצוי שגם חדרם של הבנים יהיה נעול, שאז גם אם תצא הבחורה מחדרה בחדרה וכן שאר צרכים. 

בו בדרך מקרה יצאו גם היא מחדרה וגם אחד הבנים מחדרו, בו שיווצר מצב ייחוד לחלק מן הדעות, ומן הסתם אין לחשוש שילא יהיה איסור 
  זמנית, באמצע הלילה.

חוד, לכן עדיף שגם חדרם של הבנים יהיה נעול. ברם (גם אם אין יהקודמת, יציאה מן החדר הנעול מעוררת מחדש את בעיית היכאמור בהערה    10
אליו יש שהם מסכימים לכך) נקטנו שיש מקום להקל, בהתחשב בנסיבות המיוחדות שבשאלה ובסייג של הימנעות משהייה ממושכת במקום 

א  ק"שם ס("אוצר הפוסקים" בשבפחות ממנו האיסור קל יותר, עיין  ,יחוד יש פרק זמן מינימליייסור שלא הלבנים גישה, וזאת לאור הסבר
משמע  מהמקליםוגם  ,אף שרוב הפוסקים חולקים על כך (שם) .שבפחות מזמן זה אין איסור דאורייתא על כל פנים ,בשם ה"אמרי אש" )אות ה

, כיוון שהבנים אינם שם אלא בחדרם – חוד גמוריי זהאין יש לומר שעדיין  ,ת לפרוזדורבשעה שיוצא ,כאן קוםמכל שמודים שאסור מדרבנן, מ
לדעת הרמב"ם,  –, שכל שהם בחדרים נפרדים )כלל קכו דין ז("חכמת אדם" מכפי שמשמע  ,נעולאינו חוד אף אם החדר ישאין זה נחשב י וייתכן

  חוד. יאין זה י – שרוב הפוסקים פסקו כמותו
 ,זו ה, שחולקים על סבר)9כנ"ל הערה (זו בפני עצמה, כי מוכח מכל האחרונים שדנו אם מועילה נעילה של אחד החדרים  הסבר אין לסמוך על

שפירש מי גם בדעת ה"חכמת אדם" עצמו יש  נוספים. שהביא ראיות לכך מפוסקים ),"עמק דבר" אות תסט (שםועיין עוד ב"דברי סופרים" 
, ובספר ואילך) פסקה הפותחת "בד"ס ס"ק ע"ג"מה ,ב"בירור הלכה" ד"ה ופירשה (שם סע' ו,ברי סופרים" עיין ב"ד, בכל אופן התיר שלא

 ניתן גםה קצרה בפרוזדור. ילהקל בשהיפת נוסיבה זו ס השהאריך בעניין. ברם, בנדון דידן יש לראות בסבר )פרק ט הערה א("תורת היחוד" 
שחוששים שגם , גם כשיתעורר ישנו החשש הנגדי ,כנגד חשש זה .יחוד אם אחד מהם יתעורריווצר ילהניח שהבנים ישנים, והחשש רק שמא י

חושש שגם הוא שה בלילה הוא שאם אחד ער ושיסוד ההיתר בשל ומרלש שי ,מישהו מהאחרים יתעורר, וזה מעין מה שכתב ה"עזר מקודש"
ואם ירדם שמא על כל פנים לא ירדמו שנים יחד  ,שמא לא ירדם אף אחד ,שזה מעין ספק ספקא ,או כמו שכתב טעם נוסף .אחד מחבריו יתעורר

ואם יתעורר שמא  ,שמא לא יתעורר אף אחד –עניינינו בהוא הדין . לדבריו יש לומר שם גם השלישי ירדםיאלא כשירדמו שני ,ישאר עריואחד 
   ל.נראה שיש להקולכן  ,יתעורר עוד אחד

"לא אסרו חכמים... אלא שאין להתעכב בפרוזדור",  :הוראת ה"חזון איש" במצבים דומים .ח אות ט)כ ק""אוצר הפוסקים" (שם סגם בעיין 
אלא  ,והביא גם את דברי ה"חזון איש" ,שגם הוא דן באופנים דומים ),ס"ק עה(שם "מותר לעבור, רק יעבור מהר". עיין עוד ב"דברי סופרים" 

דברי סופרים" עיין שם ב" – בו דן ה"חזון איש" אינם ברוריםשמוק שפרטי המקרה שהוא נקט שם להחמיר ולא להסתמך על הדברים, בני
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  ואתחנן

 

וכפשטות דברי  ,ואנו נקטנו כאן להקל בצירוף הטעמים הנוספים ובהתחשב בנסיבות ובהעדר אפשרות אחרת ).תפז-עמק דבר" אות תפו("
  בלי להתחשב בטענה זו. ,ה"חזון איש"

אשה אחת, אבל נראה הרמ"א עוסק ב . אמנם שםלעילוכד ,עצמו מחמיר שם אפילו ב"כשרים" . המחברה)ע סי' כב סע' "אבה(שו"ע  רמ"א   11
כשמדובר ב"כשרים"), שכן אפילו בשלוש נשים ויותר  ,אפילו באחת – לדעת הרמ"א – ים (ו"אחת" הוזכרה רק כדי להקלישהאיסור גם על שת

בהערה הבאה), וחלק מטעמי המתירים מתבססים על צירוף העובדה שלדעת רש"י איש אחד  נחלקו הפוסקים אם ניתן להתיר (וכדלהלן
 ,ה"חקרי לב" המובא בהערה הבאה), ועוד :בשתי נשים אין להתיר (מצאנו מפורש רק פוסק בודד שמקל בזה ןכם ש נשים, ואומתייחד עם של

 ,שתי נשים או אף יותר, ומסתבר שהחשש לעברה אצל "פרוצים"יחוד עם ישגם לדעת הרמ"א מבואר שם ש"מי שעסקו עם הנשים" אסור ב
הקיימת לדעתו  השתלה את החומר ),קידושין פ ע"ב(ריטב"א בכך מבואר . אפילו הם רבים, אינו קטן מהחשש אצל "כשר" ש"עסקו עם הנשים"

אלא שנתחדש שכדינו כך  ,דינו של "פרוץ"ובסיסה הוא בהחומרה משמע שמקור  – ב"עסקו עם הנשים" בכך ש"עסקו עם הנשים" הוא כ"פרוץ"
  .ש"פרוץ" חמור מ"עסקו עם הנשים" דף פב ע"א ד"ה בתוס'),קידושין (מקנה" הגם ב" יןעי .גם דין מי ש"עסקו עם הנשים"

יד"א ב"ברכי יא) בשמו, וכך גם דעת הח ק"וכך הביא גם ה"בית שמואל" (שם ס ,ט) נוטה לאסור ק"ע סי' כב ס"אבהשו"ע ה"חלקת מחוקק" (   12
ה"חקרי לב" (א סי' לט) מתיר אפילו  ,א) בשמו, וכך נקט להלכה ה"חכמת אדם" (כלל קכו דין ה). לעומתם ק"יוסף" וה"פתחי תשובה" (שם ס

ש שהביא עוד פוסקים אחדים שהקלו בעניין אם יש לפחות שלו ,כז אות ג) ק"שתי נשים עם שני אנשים פרוצים, ועיין ב"אוצר הפוסקים" (שם ס
 נשים.

 המקלים.ניתן לסמוך על  ,כבשאלה זו ,פסיקה, נראה שבשעת הדחקבעולם הוהם גם מקובלים יותר  ,אף שהפוסקים האוסרים מרובים יותר   13
שה אנשים (ושלוש נשים), ותר בלילה אף בשליאולם בלילה, אפילו לגבי "כשרים" אין הקולא ברורה, שכן פוסקים רבים טענו שלכאורה אין ה

), וכן בשני חדרים נפרדים יש הסוברים 5הערה  עילולא כשאכן הולכים לישון (ראה ל ,אלא ביחס למצב שהם ערים ורק חוששים שמא ירדמו
, ועיין )ףד"ה ובשער יוס , אות אכח ק"שם ס("אוצר הפוסקים" בעיין . יחוד, שמא יבואו להתייחדישלגבי "פרוצים" חוששים גם כשכעת אין 

  בפסקה הפותחת "והנה בד"ס" והלאה, שהאריך בעניין).  –ב"בירור הלכה" ד"ה ופירשה  (שם"דברי סופרים" ב
 9-10ות כמבואר בהער –יחוד יאין  בולגבי מצב שוהן הנ"ל,  5כמבואר בהערה  ,לגבי עצם הדין של לילההן  ,בשאלות אלה עצמן נקטנו להקל

לגבי  , ועל כך סמכנו אףאף שיכולים לצאת ולהשתהות ,י יציאה לזמן קצר מן החדר כשהבנים בחדר השנילגבו חדר נעול,בו הלגבי מצב ש
יחדיו (לילה, פרוצים, שהות ממושכת בלי נעילת החדרים) קשה מאוד להקל, ובפרט  הבמצב שבו מצטרפים כל צדדי החומראך  ."פרוצים"

  ר.י נעילת החדיד-לשניתן לפתור את הבעיה ע
א). לכן אם יש "פתח פתוח  'ע סי' כב סע"א; שו"ע אבהל' כב הרק רמב"ם איסורי ביאה פ( משום חשש למעשה עבירה םאיסור וגזרת ייחוד ה   14

  ).יב; שו"ע שם סע' טל' קידושין פא ע"א; רמב"ם שם ה(אין חוששין משום ייחוד"  –לרשות הרבים 
"אבן העזר" חלק ד סי' ( עיין שו"ת "אגרות משה" -כפתח פתוח  ן הפתחדי –כל עת לבית אם יש מפתח לבית בידי אדם כשר, היכול להיכנס ב   15

  פט"ו סעיף יז בשם ה"חזון איש"). ("ההלכה במשפחה" ו; )חלק א סי' ה(; שו"ת "דובב מישרים" )סה אות ד
ל"פתח פתוח לרה"ר" האם די באיש/  לא הוגדר בבירור בפוסקים הללו מי הוא האדם שיכולתו להיכנס דיה כדי להגדיר את המצב כדומה

אמנם יתכן לומר  .אשה/צריך כמה אנשים. לכאורה: הרי לא כל אדם מתיר יחוד אפילו אם יהיה איתה בדירה בפועל ולא רק יהיה לו מפתח
חוששים לחטוא  אפשר שיתפתה לחטוא גם כן, אבל -שחשש ממי שיבא בפתאומיות מונע עברה יותר ממי שכבר נמצא בדירה, כי מי שכבר נמצא

 -מחשש ממי שיבוא פתאום תוך כדי עברה (והוא עדיין לא התפתה), אך צריך לבסס סברא זו, לכן למעשה כתבנו "המשגיחה (או אשה אחרת)" 
דהיינו מי שנוכחותו בדירה בפועל היתה פותרת את הבעיה. כמו כן ההיתר רק כשאותו אדם רגיל לבא ונמצא במקום קרוב, באופן שיש חשש 

ואם לא נאמר כנ"ל מה המיוחד בבעלה),  -עשי שיבוא "כל רגע" (זה ברור מסברא וגם מוכח מההיתר המיוחד ליחוד עם אשה ש"בעלה בעיר"מ
  .ולכן כתבנו "תמצא במקום קרוב ותגיע לדירה לעיתים, בלא התראה מוקדמת"

ה, יש לנהוג במשנה זהירות, ובמיוחד יש להימנע לחלוטין במצב מיוחד ורגיש זה, של אנשים ונשים צעירים שדרים משך זמן באותה דיר   16
ממצבים הגובלים באזהרת המשנה (אבות פ"ג מי"ג): "שחוק וקלות ראש מרגילין לערווה". גם כאן ברור שחיובי ההרחקות הם הדדיים, כשם 

  שאיסורי עריות עצמם חלים על שני הצדדים.
עיין בשו"ע (אבה"ע סי' כב סע' ח), שב"לבו גס  –ת הבסיס ההלכתי לכל מה שהקלנו כאן לגבי מה שכתבנו, שחוסר זהירות בכך עלול להרוס א

כלל אין בזה איסור. עיין שם גם ב"חלקת מחוקק" (ס"ק יג) וב"בית שמואל" (ס"ק -בה" אסור להתייחד אפילו עם אשה שבעלה בעיר, שבדרך
יסור במצב כזה. כמו כן עיין ב"חכמת אדם" (כלל קכו סע' ד), שסובר יג), שסוברים שהוא הדין שאפילו ב"פתח פתוח לרשות הרבים" יש א

כלל, אם "לבו גס בהן". בשו"ת "דברי מלכיאל" (ד סימן קב, סוף ד"ה -שאסור להתייחד אפילו עם נשים רבות, גם לדעות המקלות בכך בדרך
כלל אין זה ייחוד, לדעת -בחדרים נפרדים, שבדרך והנה הרמב"ם) משמע שלדעתו במצב זה חוששים שיבואו לידי ייחוד גם כשכעת נמצאים

  הרמב"ם ורוב הפוסקים, שפסקו כמותו.

 
  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש
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  :השלימה של םמתפללים לרפואת

   רפאל יצחק בן חנה  ניר רפאל בן רחל ברכה  יהודה בן חיה אסתר

  מאיר בן דינה ציפורה  יצחק אייזיק בן חיה אסתר  Rassaדוד חיים בן רסה 
  נתנאל אילן בן שיינא ציפורה  יאיר מנחם בן יהודית חנה  בן רחל חלילייוסף 

  יוסף (יוסי) בן חנה  רפאל ישי בן צפורה פייגא  נתנאל בן שרה זהבה
  שרה בת שולמית  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  יוסף בן סרח

  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  דוד חיים בן סרח  נעמי בת אסתר
  יפה בת רחל יענטע  מאירה בת אסתר  גרונה נתנהרבקה רינה בת 

  נחמה צביה בת שושנה בריינא  ליליאן בת פורטונה  ברכה בת מרים רחל
  חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית  רוחמה רחל בת שושנה  איילת חן בת שולמית

    לבתוך שאר חולי עם ישרא  


