
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ע"תש ויצא

  
  

   לשלוט= לדבר 
 "אר� חמדה"ל  כולשרא, כרמל יוס�הרב 

  

  

  
  

, )ו ה"דברי� כ(יש הטועני� כי הפסוק מפרשת הביכורי� . יחסי יעקב ולב� שימשו כמודל וכדוגמא ליחסי ישראל ואומות העול�
  :עוסק בנושא זה בראשית היסטוריה היהודית 

  " 0י 1ָד0ל ָעצ/� ָוָרבֲאַרִ-י אֵֹבד +ִבי ַוֵ)ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָ)ָגר ָ#� ִ'ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָ#� ְלג"
   ).ט"לפרשת כי תבא תשסעיינו בדברינו (

2 מתארת התורה את שהתרחש קוד� כ.  לב� דלק אחרי יעקב שעזב את ביתו בלי להפרד רשמית. השבוע נברר נקודה נוספת
  : לפגישת�

ַוָ)בֹא ֱאלִֹהי� ֶאל ָלָב� ָהֲאַרִ-י ַ'ֲחלֹ� ַה6ְָיָלה ַו)ֹאֶמר : ַוִ)5ַח ֶאת ֶאָחיו ִע-0 ַוִ)ְר3ֹ� 4ֲחָריו 3ֶֶר2ְ ִ#ְבַעת ָיִמי� ַוַ)ְדֵ'ק אֹת0 ְ'ַהר ַה1ְִלָעד"
  ). כד;א כג"בראשית ל" ( ַיֲעקֹב ִמ:0ב ַעד ָרע ִע�ְ�ַדֵ�רל0 ִה9ֶָמר ְל2ָ �8ֶ 

הוא מזכיר את " לא זו א� זו"לב� כ� מדבר קשות ע� יעקב בפגישת� ו.  האזהרה האלקית לא הניבה לכאורה את התוצאה
  : ל הכתוב"וז. האזהרה שקיבל

ָלָ-ה ַנְחֵ'אָת ִלְברַֹח ַוִ>ְגנֹב אִֹתי ְולֹא ִה1ְַדָ> 6ִי : נַֹתי ִ?ְ#ב<י0ת ָחֶרבַו)ֹאֶמר ָלָב� ְלַיֲעקֹב ֶמה ָעִ=יָת ַוִ>ְגנֹב ֶאת ְלָבִבי ַוְ>ַנֵהג ֶאת ְ'"
ת ִעָ-ֶכ� ָרע ֵואלֵֹהי ֶי# ְלֵאל ָיִדי ַלֲע=0: ְולֹא ְנַטְ#ַ>ִני ְלַנ9ֵק ְלָבַני ְוִלְבנָֹתי ַעָ>ה ִהְסַ?ְלָ> ֲע=0: ָוֲא6ֵ#ֲַח2ָ ְ'ִ=ְמָחה /ְבִ#ִרי� ְ'תֹ� /ְבִכ@0ר

  ).כט;כו, ש�" ( ִע� ַיֲעקֹב ִמ:0ב ַעד ָרעִמַ�ֵ�רֲאִביֶכ� ֶאֶמ# +ַמר ֵאַלי ֵלאמֹר ִה9ֶָמר ְל2ָ 
  

  : כ2 מכריז יעקב. יעקב ברח לשדה אר� והגיע לש� חסר כל. נסביר את הדברי� בדר2 הבאה
  ). ב יא"ש� ל ("ִ?י ְבַמְקִלי ָעַבְרִ>י ֶאת ַהַ)ְר�3ֵ ַהAֶה"

יעקב היה כפו� . אבל שיל� בכס� מלא על האירוח ועל הזכות לשאת את רחל ולאה, קיבל מחסה בביתו של לב� הוא אומנ� 
מהתנהלותו של יעקב בזמ� עזיבת . לגחמותיו של לב� שהחלי� את משכורתו עשרת מוני� ולא היה בעל מעמד דומה לבניו של לב�

  :לב�בית חמיו ובעיקר מדבריו של 
  " ַוִ>ְגנֹב ֶאת ְלָבִבי ַוְ>ַנֵהג ֶאת ְ'נַֹתי ִ?ְ#ב<י0ת ָחֶרב"

עבד , "עבד"ואת יעקב ל" ריבו�"ההסכ� ביניה� הפ2 את לב� ל". שבוי חרב"הוא היה . נית� ללמוד כי יעקב היה משועבד ללב�
ל יעקב היא מעי� בריחה של עבד מפני עזיבתו החשאית ש. אבל הוא נשותיו ורכושו שייכי� לאדונו, שאומנ� מקבל משכורת

  .בריחתו של יעקב היא מעי� הכרזת עצמאות. כדי לדכא את המרידה" ֶאָחיו  ";לכ� לב� מגייס את צבאו . אדוניו
" נגיד"יתכ� וג� הכינוי , "ראש המדברי� בכל מקו�"השליט הוא . 2 משמעותו שלטו�"במקומות רבי� בתנ" דבר"השורש 

  : ל מצינו"ג� בלשו� חז. ת הדבורמשמעותו קשורה לפעול
 ;, וה2 על קדקד�, טול מקל: אמר לו הקדוש ברו2 הוא. אתה והזקני� שבדור עמה�: אמר לו משה ליהושע: אמר רבי יוחנ�"

  . )א"סנהדרי� ד� ח ע" ( לדורי�דבר אחד לדור ואי� שני דבר
  :משמעות זו בולטת מאוד בפסוק הבא

ִ-י� ַ>ַחת ַרְגֵלינ/ַעִ-י� ַ>ְחֵ>ינ/  ַיְדֵ�ר"   ).  דז"תהלי� מ" (/ְלא<
ה איננו מזהיר את לב� שלא "הקב. ה מכיר בעצמאותו של יעקב ומזהיר את לב� שלא לנסות לשעבד את יעקב מחדש"לפי זה הקב

  .לכ� מותר ללב� לנהל משא ומת� בי� שוי�. לפתח בדו שיח בי� שני הצדדי�
מי שיעבור את . לאומי ומכירי� בגבול שעובר ביניה�;יעקב ולב� חותמי� על הסכ� בי�. רג� ההמש2 ברו, א� אכ� דברינו נכוני�

  : ל הכתוב"וז. הגבול יפר הסכ� בי� לאומי
ל ַהAֶה ְוֵעָדה ַהַ-Bֵָבה ִא� +ִני  ֵעד ַה1ַ...:ַוִ)5ַח ַיֲעקֹב +ֶב� ַוְיִריֶמָה ַמBֵָבה: ְוַעָ>ה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָו+ָ>ה ְוָהָיה ְלֵעד ֵ'יִני /ֵביֶנ2ָ"

  ). נב;מד, ש�" (לֹא ֶאֱעבֹר ֵאֶלי2ָ ֶאת ַה1ַל ַהAֶה ְוִא� 4ָ>ה לֹא ַתֲעבֹר ֵאַלי ֶאת ַה1ַל ַהAֶה ְוֶאת ַהַ-Bֵָבה ַהAֹאת ְלָרָעה
  .ד ואיננו מתנהג כריבו�הוא חוזר לנהוג כעב. ל על התנהלותו של יעקב מול עשיו"על רקע זה ברורה ביקורת� של חז

  
  ,לפני ששי� ושתי� שנה) ח"ז בכסלו תש"י(ט בנובמבר "הבה נתפלל כי הריבונות לה זכה ע� ישראל בעקבות ההצבעה בכ

  .תוביל אותנו לביסוסה של מדינה יהודית עוד יותר
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  צט)צג בתראבבא , כסלו'  יא) ' ה      

  ) אצט עמוד(הכרובי$ 
  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

הייחוד של סוגיה זו היא שג� ראשוני� אשר בדר2 . השבוע נחרוג ממנהגנו ונעסוק בסוגיה של אגדה המופיעה בדפי הד� היומי
ו הכרובי� במשכ� דנה בצורה שבה הועמד) צט עמוד א(הגמרא . כתבו עליה, כלל מתייחסי� רק לסוגיות ההלכתיות בגמרא

משמע שהכרובי� הועמדו בצורה ) כ, שמות כה(הגמרא מקשה לכאורה סתירה בי� שני פסוקי� כאשר מאחד . ובבית המקדש
. משמע שפניה� היו כלפי פני� בית המקדש ולא זה כלפי זה) יג, דברי הימי� ב ג(ואילו מפסוק אחר , שפניה� זה כלפי זה

ואילו הפסוק השני , � שהפסוק הראשו� עוסק בכרובי� שעמדו על הארו� שנעשו במדברלכאורה אי� כא� סתירה כיו, אמנ�
מסביר ששאלת הגמרא היא ) ה הכתיב ופניה� לבית"ד(� "א2 הרשב. עוסק בכרובי� הנוספי� שעשה שלמה בבית המקדש

  .שראוי ששני זוגות הכרובי� יעשו באותו אופ�
חת היא שהכרובי� הונחו בזוית כ2 שה� פוני� ג� זה כלפי זה וג� כלפי תשובה א. הגמרא מביאה שתי תשובות לסתירה זו

א2 כשע� ישראל , תשובה אחרת אומרת שכאשר ישראל עושי� רצונו של מקו� הכרובי� פוני� זה כלפי זה. פני� בית המקדש
 היחס בי� ע� ישראל לפי דעה זו הכרובי� משקפי� את. אינ� עושי� רצונו של מקו� הכרובי� אינ� פוני� אחד כלפי השני

  .ה"לבי� הקב
הגמרא ביומא . מקשה שאנו מוצאי� במקו� אחר בגמרא תיאור אחר של צורת עמידת� של הכרובי�) ה כיצד"ד(י מיגאש "הר
  :אומרת) נד עמוד א(
ראו : �ואומרי� לה, ומראי� לה� את הכרובי� שהיו מעורי� זה בזה, בשעה שהיו ישראל עולי� לרגל מגללי� לה� את הפרוכת"

   ".חבתכ� לפני המקו� כחבת זכר ונקבה
� ענה של שאלה זו שזה היה נס מיוחד שקרה "י מיגאש כותב שרבו הרי"הר. על פי גמרא זו הכרובי� היו מחובקי� זה ע� זה

אמנ� בהמש2 הגמרא . ה עשה שהכרובי� יהיו מחובקי� כדי להראות לע� ישראל עד כמה ה� חביבי� לפניו"ברגלי� שהקב
  :אנו מוצאי� זמ� נוס� בו הכרובי� היו מחובקי�) עמוד בש� (
, שברכת� ברכה וקללת� קללה, ישראל הללו: הוציאו� לשוק ואמרו, בשעה שנכנסו נכרי� להיכל ראו כרובי� המעורי� זה בזה"

  ".   כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה)ח, איכה א(שנאמר , מיד הזילו�? יעסקו בדברי� הללו
  ?ומדוע דווקא אז הכרובי� היו מחובקי�, ה על ע� ישראל" החורב� היה כעס גדול מאת הקבבזמ�, לכאורה

ה רצה להראות לגויי� עד כמה ע� ישראל היו "הראשונה היא שהקב. � נות� שתי תשובות לשאלה זו"י מיגאש בש� הרי"הר
ובכ2 , כפי שאכ� קרה, בזות את ע� ישראלהתשובה השנייה היא שזה היה כדי לגרו� לגויי� ל. חביבי� לפניו לפני שה� חטאו

  .יש עונש נוס� לע� ישראל
כאשר שני אוהבי� יודעי� שה� . כותב הסבר נוס� בש� המגיד ממזריעטש) אות א, מאמר ג, חודש תמוז אב" (בני יששכר"ה

תהיה כא� פרידה ה ידע ש"כיוו� שהקב, כ2 ברגע החורב�. ברגע הפרידה האהבה ביניה� מתגברת, הולכי� להיפרד לזמ� רב
והדבר בא לידי ביטוי בכ2 שהכרובי� היו מעורי� זה , ה"היה רגע של התגברות האהבה בי� ע� ישראל לקב, לגלות ארוכה

  . בזה
  .    ה יגלה שוב את אהבתו אלינו ונזכה לראות בבני� בית המקדש במהרה בימינו"יהי רצו� שהקב

  
  
  

 

  

  

  )ה"מתו2 ח(
  

  California, USA                                     ב    "ארה, קליפורניה
  א"שבט תשס

  
  דיני יחוד וביקור אצל רופא נשי$

  
  שאלה

  ?ומה הדי� לגבי איסור יחוד, הא� יש בעיה הלכתית לאשה להיבדק אצל רופא נשי� גבר
  

  תשובה
  :בדיקת הרופא

   .1מותר לאישה להיבדק אצל רופא מכיוו� שהוא טרוד באומנותו
,  ללכת להיבדק אצל רופאה או  לחילופי�;ראוי לה לאישה ככל שהדבר נית� , כיוו� שאי� אפוטרופוס לעריותמ, אמנ� 

   .2א� אינ� טובי� פחות, שמיי�;אצל רופא ירא
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  :ייחוד ע� הרופא
יש לנהוג בסדר , ואול� כאשר אי� זה  אפשרי, 3כמוב�  שאי� בעיית הייחוד מתעוררת כלל כאשר הבעל מתלוה לאישה

  :העדיפויות הבא
 ויש אחות או מזכירה 5ומחו� לחדר נמצאי� שלושה אנשי� או איש ואשתו, 4הדלת תהיה סגורה א2 לא נעולה . 1

  . 7ויש מתירי� ג� ללא אחות או מזכירה הנכנסת. 6הרשאית להיכנס לחדר הרופא ללא נטילת רשות
  . 9להיכנס ולצאת באופ� חופשי המחזיקי� ביד� מפתח לחדר ויכולי� 8א2 יש איש או אישה, הדלת נעולה . 2
ויש האוסרי� כשאי� . א2 בעל האישה או אשת הרופא נמצאי� בעיר ויודעי� על אודות בדיקה זו, הדלת נעולה . 3

  .                   10האישה או הרופא בבית�
� א2 בדיקה שתמש2 מעבר לזמ� סביר תעורר חשד אצל מי מ� המצויי� מחו, יש מי שמתיר ג� כשהדלת נעולה . 4

  ). לא יעשה מעשה שיפגע במעמדו המקצועי כרופא (11לא מרע אומנותיה, אפילו נכרי, ורופא, לחדר
________________________________________________  

  
, ת שנג"ל"  ספר המצווה"� "רמב(א� קירבה אל הערוה שלא דר2 ביאה היא אסורה מדאורייתא , נחלקו ראשוני� בשאלה   1

: �  בטיב הקירבה האסורה"ונחלקו פוסקי� בדעת רמב). מ"� בהשגות על סה"רמב(או מדרבנ� ) א' א הל"יאה פכאיסורי ב' הל
) ק כ"ש� ס(2 "ואלו לדעת הש, כל נגיעה אסורה מדאורייתא) א, אב� העזר כ" בית שמואל"קצה ו' סו� סי" (בית יוס�"לדעת ה

בעוד , ירבהאינו מזכיר כלל דר2 תאווה ואוסר כל ק" פר המצוותס"� ב"אכ� רמב. [אסורה מדאורייתא רק נגיעה דר2 תאווה
2 קיי� בנגיעה שלא דר2 תאווה  איסור "כי לדעת הש, אומנ� מסתבר]. אסור ביאה הוא אוסר דווקא קירבה דר2 תאוה' שבהל
, ולכ�, ואול� איסור דרבנ� זה אינו איסור עצמי אלא סייג וגדר בפני גילוי עריות, )נד' ג פ"יורה דעה ח" אגרות משה("דרבנ� 

ומאותה הסיבה לא נאסר ייחוד ע� אחותו ,  כשאי� חשש לתאווה) א"שבת יג ע( זה באחותו כש� שמ� הדי� הותר איסור
" כרתי ופליטי"2 ש� וכ� כתב ה"ש(וכ� המנהג , משו� שבעבידתייהו טרידי, כ2 הוא הותר אצל רופא, )א"קידושי� פא ע(
  ). קח' קנז ס' סי" (דרכי תשובה"ו) קצה' סו� סי" (סדרי טהרה"ו

, "אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא כל יומא"ולכ� , ס שאבא אומנא היה מקיז ד� לנשי� ומכסה את זרוע�"מצאנו בש, אכ�
מצד הדי� רשאי הרופא להסתכל בערוה לצור2 עבודתו : ולמדנו מש� שני דברי�, )ב"תענית כא ע(דבר שרבא ואביי לא זכו לו 

ואמנ� פסקו רוב .  מטופלת ולא לגלות אלא לפי ההכרחממידת החסידות של הרופא הוא לכסות את ה, וא� רשאי לגעת בה
עג ' ז סי"ח" מנחת יצחק", ל"הנ" אגרות משה("לרבות אצל רופא נשי� , גדולי האחרוני� שמותר לאשה להתרפאות אצל רופא

 ).ועוד
ש או רופא "פא יררופאה או רו) בסדר עדיפויות יורד(ולכ� פסקו שיש להעדי� , חשש זה הועלה אצל חלק מגדולי האחרוני�   2

  ).    מו' ב הע"י' ב" טהרת הבית"' ל וכ� כתב בס"הנ" מנחת יצחק("שאינו חשוד בעריות 
שבט ", ל"הנ" טהרת הבית("יש מ� האחרוני� שביקשו לאסור בדיקת אשה אצל רופא נשי� איסור גור� משו� צניעות , אמנ�
אפילו א� ביקור אצל הרופא איננו כרו2 בתשלו� , פו רופאהולכ� העדי) קסז' ד סי"ת ח"קצה ובשו' בשעורי� סו� סי" הלוי

א� לא , אפילו מומחה יותר, ולא התירו ללכת אצל רופא. פ"וביקור אצל רופאה כרו2 בתשלו� כגו� בשר, ח"כגו� רופא קופ
 .2 ועוד אחרוני� שהובאו לעיל הדבר מותר מצד הדי�"ואול� על פי הש, במקו� צור2 גדול

בלא אנשי�  הממתיני� , או כאשר מדובר בביקור אצל הרופא במרפאתו הפרטית, אשר קיי� חשש כלשהווכ2 יש לנהוג כ   3
 ).4ועיי� להל� בעדיפות (א� הטיפול יתאר2 יתר על המידה , העשויי� לחשוד)  אחות או מזכירה;או לחילופי� (לתור� בחו� 

צי� "וכ� פסק ב, נחשבת לפתח פתוח לרשות הרבי�,  נעולהאבל לא, פ הירושלמי שדלת סגורה"ע) ת אל� רנא"שו(א "דעת רשב   4
ש "כי רא, המסיק) קלח' סי" (בני� ציו�"ת "ועיי� בשו) סה א' ד סי"אב� העזר ח" אגרות משה"א וב"מ פי' ו סי"ח" (אליעזר

   .הפוסק להחמיר כמות�" בית מאיר"ל ומביא את "א הנ"וראשוני� נוספי� חולקי� על רשב
ומסבירה , פי שרב יוס� היה בעיר;א� על, שרב ביבי לא רצה להתייחד ע� אשתו של רב יוס�) א"שי� פא עקידו(' גרסינ� בגמ

וכ� "). מקורבת"כלומר " ( בעלת ברית לו;שושבינתיה "י "ומפרש רש" דשושבינתיה הואי וגייסא ביה, שאני רב ביבי"הגמרא 
  .  לא מהני בעלה בעיר, שבגס בה) כב סעי� ח' זר סיאב� הע(ע "ובשו) יב' ב הל"כ' איסור ביאה פ' הל(� "פסק רמב

א נתיב "ח, מובא ברבנו ירוח�(ה "רמ": ליבו גס בה"בטל כאשר " הרבי�;פתח פתוח לרשות"א� ג� היתר , ונחלקו ראשוני�
ערו2 "וב) ק יג"כב ס' סי" (וחלקת מחוקק" בית שמואל"הרבי� וכ� פסקו ;לא מועיל פתח פתוח לרשות" גס בה"סובר שב) כג

שבוודאי גס ליבו במיכל בת שאול שנישאת לו , סובר שאצל פלטי ב� ליש) ה מטה"ב ד"שבת יג ע(' ואול� התוס. ש� " השולח�
כיו� שיש לחלק , )ב"ש� פי" (צי� אליעזר"ו) ק ח"ס(ז "וכ� פסק הט, הרבי�;היה די בפתח פתוח לרשות, דינו;פי שאול ובית;על

אימה המצויה בליבה אבל מסתלקת ע� גבור רגשי הקירבה לאד� שליבה , ימת בעלה עליההנובע מא, "בעלה בעיר"בי� היתר 
בושה שאינה מסתלקת ע� גבור רגשי , הנובע מ� הבושה מפני עוברי� ושבי�" פתח פתוח לרשות הרבי�"לבי� היתר ,  גס בו

  .הקרבה ביניה�
כי , "בעלת ברית לו"י "המוגדר בפי רש, "ליבו גס בה " מטופלת אכ� עוני� לקריטריו�;א� יחסי רופא , ומה עוד שיש להסתפק

ואי� המגע הפיזי ההכרחי בגי� הטיפול מעלה או מוריד את רמת , בדר2 כלל מדובר ביחסי� ענייניי� הנוגעי� לעצ� הטיפול
  ).ש�" צי� אליעזר("הקירבה הנפשית 

מובא , "זכרו� עקדת יצחק" ("בעלה בעיר"יתר ואז לא יועיל ה, "לבו גס בה"אמנ� יש מ� האחרוני� שהגדירו את הרופא כ
  ).11ועיי� לקמ� הערה ',  בהע144' ט עמ"ח" אוצר הפוסקי�"ב

ע "וכ� פסק מר� בשו, " אי� חוששי� משו� ייחוד;פתח פתוח לרשות הרבי� , אמר רב יוס�) "א"קידושי� פא ע(בגמרא ' גרסי   5
א� שלשה אנשי� הנמצאי� , )כלל קכו ז" (חכמת אד�"פק בעל נסת" הרבי�;רשות"באשר להגדרת ). כב ט' אב� העזר סי(

מ פרק יא אות ' ו סי"ח" (צי� אליעזר"ופשט ספיקו בעל , הרבי� לעניי� טומאה;כמו רשות, הרבי�;בחצר הופכי� אותה לרשות
  . הרבי� וכל שכ�  א� מצויי� בה איש ואשתו עמו;שג� שלושה אנשי� בחצר עושי� אותה לרשות) יד

וכ� פסקו בעל , ל רק למקרה שאד� אחר יכול להיכנס ללא נטילת רשות"א הנ"המעמיד את דברי הרשב) קלח' פי" (� ציו�בניי"   6
  .  והרב זלמ� נחמיה גולדברג) ז עג" (מנחת יצחק"

  . בדברשלא חילקו") אגרות משה", "צי� אליעזר("וכ2 פסקו האחרוני� הנזכרי� לעיל , )עו' ב אב� העזר סי"ח(� "ת מהרש"שו   7
  .שמביני� בדבר, וכ� ילד או ילדה קטני�   8
מפני אמותיה� הבאות אצל בניה� וכל אשה , לא ילמד תינוקות, ומי שאי� לו אשה) "ד' ב הל"תלמוד תורה פ' הל(� "כתב רמב   9

" שנהכס� מ"ומסביר בעל . משמע שאיש נשוי מותר לו ללמד". מפני אבותיה� שה� באי� אצל הבני�, לא תלמד תינוקות
אפילו אי� אשתו ) "ק כב"כב ס' סי(ש "וביאר כוונתו בב, "לפי שדרכה לחיות תמיד בבית, היא משמרתו, כיוו� שאשתו עמו"



   

   
3333        

 

        ויצאויצאויצאויצא

        

 

כפי , משמע ששומר מהני ג� בנכנס ויוצא".  ושיי2 לומר היא משמרתו, מכל מקו� בכל עת תבוא אליו, שרויה עמו בבית הספר
  ).ועיי� ש� שהביא פוסקי� נוספי� הסוברי� כמוהו, ח"ש� פי" צי� אליעזר"(שמצאנו בדברי שומר לעניי� יי� נס2 

אי� חוששי�  ";י "רש: א2 נחלקו בדבר ראשוני�". אי� חוששי� משו� ייחוד, בעלה בעיר, אמר רבה) "א"פא ע(גרסינ� בקידושי�   10
ונראה כי מסקנה זו .  רא מיהא איכאאיסו, משמע שג� כאשר בעלה בעיר, "דמסתפי מבעל השתא אתי,  להלקות;משו� ייחוד 
וחשש זה אינו מונע קירבת דעת אלא רק את ההתדרדרות , שמא יבוא הבעל בכל רגע, שההיתר הוא בשל הפחד, נובעת מטעמו

' ד הל"איסורי ביאה פכ' הל(� "וכ� כתב רמב) ה בעלה"ש� ד(תוספות . א2 איסור יש, ולכ� אמנ� אי� לוקי� על כ2, לידי מעשה
מפני  ";� מנמק "רמב". ואפילו איסורא ליכא", זהו היתר מוחלט,  בעלה בעיר;) כ, כב' אב� העזר סי(ע "כ� פסק מר� בשוו, )יב

ג� כאשר בעלה אינו , דהיינו, אבל הוא טע� רחב יותר פסיכולוגי, י"ונראה שאי� זה הטע� שמביא רש".  שאימת בעלה עליה
ואי� כא� אפוא , ואי� חשש שתבוא לקירבה לאד� אחר, "צילו מרח� עליה"לו כאי, א2 הוא נמצא באיזור, נוכח באופ� פיזי
 הפחד ;י "� וסיעתו קיי� טעמו של רש"כי ג� לדעת רמב, אמנ� מסתבר). ה אות ב"ש� פ" צי� אליעזר.  ("איסור ייחוד כלל
  .אמורכ, של האישה" הפחד הפסיכולוגי"והוא אותו ,  אלא שלפיה� קיי� יסוד נוס�;להיתפס במעשה 

  ):ש�" צי� אליעזר("יהיו  נפקא מינות מספר " בעלה בעיר"ונראה שלחקירה זו ביסוד די� 
  ייחוד שלא בביתה. א

ובפרט , א2 א� הלכה לבית אחר,  בית בעלה;נכו� רק כאשר האישה בביתה " בעלה בעיר"א� היתר ,     נחלקו פוסקי� בשאלה
כלל " חכמת אד�" ("בעלה בעיר"אזי בטל היתר ,  מאחורי דלת סגורהא� נת� לה בעלה רשות לדבר דבר סתר ע� אד� אחר

או שהיתר , )וכ� פסק הרב זלמ� נחמיה גולדברג, ז, כב' אב� העזר סי" פתחי תשובה"מובא ב, אות יז" בינת אד�"קכו ו ו
יתר נובע מ� כי הה, ונראה שא� נאמר).  ט"תתקי/ א "תפ, ג"ז ח"רדב(ג� קיי� כאשר הלכה לבית אחר " בעלה בעיר"
וג� א� , אי� כל חשש שמא יבוא, ובפרט א� נת� לה רשות להסתתר, הרי כאשר היא בבית אחר, "מסתפי מבעל השתא אתי"

הרי ,  בנפשה;" אימת בעלה עליה"ואול� א� נאמר שההיתר נובע מ� .  הרי הרשה לה זאת;יבוא וימצא הדלת סגורה 
וכ� , להקל אפילו שנת� לה רשות לסגור את הדלת) ה' סי" (בב מישרי�דו"וכ� כתב . שאימתו עליה במקו� אחר כבביתה

  ).ב"ש� פי" (צי� אליעזר"פסק 
  אשתו בעיר. ב

וכ� כתב " כס� משנה"ק כב בדעת "ש כב ס"ב" (בעלה בעיר"במקביל להיתר " אישתו בעיר"    נחלקו פוסקי� א� קיי� היתר 
, ונראה שא� נאמר).  קמח'  סי, ד"� ח"מהרש(2 רק ביחס לאישה שיי" בעלה בעיר"או שהיתר , )ש� טו" ערו2 השולח�"

א2 א� נאמר , שמא ייתפס בקלקלתו, הרי שפחד זה קיי� ג� ביחס לבעל, "מסתפי מבעל השתא אתי"שההיתר נובע מ� 
יחס א2 אינו קיי� אצל הבעל ולכ� לא קיי� ב, הרי שזהו מצב נפשי המיוחד לאישה" אימת בעלה עליה"שההיתר נובע מ� 

כש� שהוא , � וסיעתו יודו שקיי� הפחד להיתפש במעשה שלילי"אול� על פי דברינו לעיל ג� רמב". אשתו בעיר"אליו היתר 
ולכ� , "אשתו בעיר"כי ג� לשיטת� יש להקל על ידי , ולכ� נראה, אלא שה� סוברי� שקיי� יסוד נוס�, י"קיי� לדעת רש

  ). ש�, "צי� אליעזר("ומה ג� שישנ� צדדי� נוספי� לקולא זו , פוסקי�פי דעת רוב ה;מסתבר להקל ג� במחלוקת זו על
 ".בעלה בעיר"שלא מועיל היתר , "ליבו גס בה" א� רופא מוגדר כ4ועיי� לעיל הערה 

זכרו� עקדת "ואכ� בספר , והעיר הרב זלמ� נחמיה גולדברג שזוהי סברא מחודשת). א, סה' ד סי"אב� העזר ח" (אגרות משה"  11
מכיוו� שדינו כמי , רלוונטי אצל רופא המטפל בנשי�" לא מרע אומנותיה"פסק שאי� השיקול  ) 4' מובא לעיל הע(" יצחק

  .שעסקו ע� נשי�
 

  
  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש

  

  ה ארנריי2          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  ר רבינובי�הרב נחו� אליעז
  הרב ישראל רוז�

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

  ' ו)'חלקי$ א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח� ערו2"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר2 של 
  ".תורת חיי�"תו2 ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ2 את התורה ל
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