
 דיני ייחוד
 

 נאמר במשנה במסכת קידושים דף פ עמוד ב':

אחת מתייחדת עם שני אנשים רבי שמעון  לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה
אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפונדקי מפני 
שאשתו משמרתו מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהם בקירוב בשר ואם הגדילו זו 

 ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו:

 וביאר רש"י:

ושתיהן נוחות להתפתות ולא תירא זו מחבירתה שאף  מפני שדעתן קלה - מתני' עם ב' נשים

 :היא תעשה כמותה

 שהאחד בוש מחבירו: - עם ב' אנשים

 וכתב רבינו בפירוש המשנה:

פסק ההלכה ואפילו אשה אחת עם שני אנשים לא תתיחד, וכל שכן שתי נשים ואיש 
ואשה אחד, אלא אם כן היו שתי הנשים שתי צרות או שתי יבמות, או אשה וחמותה, 

ובת בעלה, ואשה ותינוקת שיודעת טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה, מפני שאלו שונאות 
זו את זו ולא תתפתה אחת מהן בנוכחות השניה שלא תפרסם מעשיה. וכך הנערה 
הקטנה תספר את הדבר. ואין אשת איש נאסרת על בעלה בייחוד אלא אם קדש הקנוי 

ופגת מלקות על הייחוד, ולא אותו שנתיחד כמו שביארנו בתחלת שוטה. ואין אשת איש ס
עמה, גזרה שמא תוציא לעז על בניה. ומלקין על ייחוד פנויה את שניהם. אבל הכלל 
שאצלינו והוא אמרם מלקין על לא טובה השמועה, אין הבדל בכך בין פנויה, או אשת 

שדו איש, או זכור, או שאר עריות, כל שרבתה השמועה הרעה מלקין את שני אותם שנח
באותו דבר. ואסור לבר ישראל להתיחד עם ערוה מן העריות חוץ מן הבהמה והזכור, לפי 
שכלל הוא אצלינו לא נחשדו ישראל על משכב זכור ועל הבהמה. והמדקדקים מן 
החכמים היו מתרחקים מכל יחוד ואפילו יחוד בהמה על אף גודל טהרתם עליהם 

תים עשרה שנה ויום אחד והבן בן שלש השלום. ואמרו הגדילו, הוא שתהיה הבת בת ש
עשרה שנה ויום אחד. ודוקא שאינה בושה לעמוד לפניו ערומה, אבל אם היתה בושה 

 לעמוד לפניו ערומה אסור ואפילו למטה מגיל זה.

מפירוש רבינו עולה כי מלקין גם ייחוד עם פנויה וכן על מעשים שגורמים לשמועה לא טובה, 
שת איש כדי לא להוציא לעז על בניה. אך עדיין אנו צריכים אולם לא בכל מקרה מלקין א

 לברר מה הגדר של איסור ייחוד ושל המלקות האם מדאורייתא או דרבנן.

 

 נאמר בגמרא על המשנה:

 הואיל ונשים דעתן קלות עליהן :תנא דבי אליהו ? )שאסור להתייחד עם שתי נשים(מ"ט
מנא הני  לגרום להן לשתף פעולה לחטא( )כלומר, מאחר והן זקוקות לתשומת לב זה עשוי

 ,רמז ליחוד מן התורה מנין :א"ר יוחנן משום ר' ישמעאל ? )מנין שאסור להתייחד?(מילי
אלא  ?וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית "כי יסיתך אחיך בן אמך: "שנאמר )דברים יג, ז(

שטיה דקרא במאי פ .ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה ,לומר לך בן מתייחד עם אמו
)ששונא לא מיבעיא בן אב דסני ליה  ,לא מיבעיא קאמר :אמר אביי )מהו פשט הכתוב?(, כתיב

 )אולי ישמע לו( אלא אפילו בן אם דלא סני ליה אימא צייתי ליה ,ועייץ ליה עצות רעותאותו( 
 )שאין לשמוע לו(.קמ"ל 

 

 נאמר במסכת עבודה זרה דף לו עמוד ב':



רמז לייחוד מן  ,דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק ,ישראל דאורייתא היא ייחוד דבת
וכי בן אם מסית בן אב אינו  "כי יסיתך אחיך בן אמך" :שנאמר )דברים יג, ז( ?התורה מנין

ייחוד דאורייתא  .אלא בן מתייחד עם אמו ואין אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה ?מסית
ואתו תלמידי בית  ,ואתא דוד וגזר אפי' אייחוד דפנויה יות(,)או שאר ער דאשת איש)דווקא( 

 .שמאי ובית הלל גזור אפי' אייחוד דעובדת כוכבים

 מהגמרא לעיל משמע שאיסור ייחוד הוא מדאורייתא.

 וכן משמע מהגמרא במסכת סנהדרין דף כא' עמוד א':

תנא משמיה דר' יהושע בן  ,ותקח תמר אפר על ראשה )ואת כתונת( הפסים אשר עליה קרעה
לבנות הדיוטות על אחת  ,גדר גדול גדרה תמר באותה שעה אמרו לבנות מלכים כך :קרחה

אמר רב יהודה אמר רב באותה  .לפרוצות על אחת כמה וכמה ,אם לצנועות כך .כמה וכמה
ן דאמר ר' יוחנ ?יחוד דאורייתא הוא . )שואלת הגמא, הרי(על הייחוד ועל הפנויה שעה גזרו

כי יסיתך "שנאמר )דברים יג, ז(  ?רמז לייחוד מן התורה מניין :משום ר' שמעון בן יהוצדק
אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו ואין  ?וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית "אחיך בן אמך

)עונה הגמרא:(  )מכאן יש רמז לאיסור ייחוד מן התורה(. אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה
)כלומר, איסור ייחוד של נשואה או שאר ערוה הוא מן  רו על ייחוד דפנויהאלא אימא בגז

 התורה, ובית דנו של דוד גזרו על ייחוד של פנויה(.

 וכן ביאר מארי בהלכות אישות, פרק א' הערה ט"ו )על דברי הלח"מ(:

 

 וכתב רבינו בפרק כ"ב מהלכות איסורי ביאה:

ין ַיְלָדה ָאסּור ְלִהְתַיַחד ִעם ֶעְרָוה  א ָנה בֵּ ין ְזקֵּ ם ְלַגּלֹות --ִמן ָהֲעָריֹות, בֵּ ֶשָדָבר ֶזה ּגֹורֵּ
ם ִעם ְבָנּה, ְוָהָאב ִעם ִבּתֹו, ְוַהַבַעל ִעם ִאְשּתֹו ִנָדה.  ֶעְרָוה: ָהאֵּ ְרָסה ִאְשּתֹו   חּוץ מֵּ ְוָחָתן ֶשפֵּ

לָ --ִנָדה ֹקֶדם ֶשִיְבֹעל ין ָאסּור ְלִהְתַיַחד ִעָמּה, אֵּ ָנה בֵּ ין ָהֲאָנִשים, ְוִהיא ְישֵּ ן בֵּ א הּוא ָישֵּ
את  .ֻמָּתר ְלִהְתַיַחד ִעָמּה--ַהָנִשים; ְוִאם ָבא ָעֶליָה ִביָאה ִראשֹוָנה, ְוַאַחר ָכְך ִנְטמֵּ

ין ִאּסּור ְלִה   ב ָמה; ְלִפיָכְך אֵּ ל ַעל ִמְשַכב ָזכּור, ְוַעל ַהְבהֵּ ְוִאם   ְתַיַחד ִעָמֶהן.ֹלא ֶנְחְשדּו ִיְשָראֵּ
ָמה,  י ַהֲחָכִמים ָהיּו ַמְרִחיִקין ַהְבהֵּ י ֶזה ְמֻשָבח; ּוְגדֹולֵּ ָמה, ֲהרֵּ ִנְתַרַחק ַאִפּלּו ִמיֵּחּוד ָזכּור ּוְבהֵּ

י ֶשֹּלא ִיְתַיֲחדּו ִעָמּה.  .ְוִאּסּור יֵּחּוד ֲעָריֹות, ִמִפי ַהַקָבָלה  ְכדֵּ

ה ַאְמ   ג ַרע ַמֲעשֵּ יָנּה ֶעְרָוה, ְכֶשאֵּ ית ִדינֹו ַעל יֵּחּוד ְפנּוָיה, ְוַאף ַעל ִפי ְשאֵּ נֹון ְוָתָמר, ָּגַזר ָדִויד ּובֵּ
ל ָּגְזרּו ַעל יֵּחּוד ּגֹוִיים. ד ִעם ִאָשה ֶשָאסּור   ִבְכַלל יֵּחּוד ֲעָריֹות; ְוַשַמאי ְוִהּלֵּ ִנְמָצא ָכל ַהִמְתַיחֵּ

ין יִ  ין ּגֹוָיהְלִהְתַיַחד ִעָמּה, בֵּ ִלית בֵּ יֶהן ַמַכת ַמְרדּות, ָהִאיש ְוָהִאָשה, --ְשְראֵּ ַמִכין ֶאת ְשנֵּ



יֶהן: ֶשת ִאיש  ּוַמְכִריִזין ֲעלֵּ אֵּ ין --חּוץ מֵּ ֶשַאף ַעל ִפי ֶשָאסּור ְלִהְתַיַחד ִעָמּה, ִאם ִנְתַיַחד אֵּ
 ְמְצאּו מֹוִציִאין ַלַעז ַעל ַהָבִנים ְשֶהן ַמְמְזִרים.לֹוִקין, ֶשֹּלא ְלהֹוִציא ַלַעז ָעֶליָה ֶשִזָנת, ְונִ 

י ֶזה ֻמָּתר ְלִהְתַיַחד, ִמְפנֵּי --ִאם ָהְיָתה ִאְשּתֹו ִעמוֹ --ָכל ִאָשה ֶשָאסּור ְלִהְתַיַחד ִעָמּה  ד ֲהרֵּ
ִלית ִעם ַהּגֹוי, ַאף עַ  ין --ל ִפי ֶשִאְשּתֹו ִעמוֹ ֶשִאְשּתֹו ְמַשְמַרּתּו; ֲאָבל ֹלא ִתְתַיַחד ִיְשְראֵּ ְשאֵּ

ין ָלֶהן בּוָשה  ִאְשּתֹו ֶשַּלּגֹוי ְמַשְמַרּתּו, ְואֵּ

ניתן לכאורה ללמוד מדברי רבינו שכל המתייחד מכין אותם מכת מרדות, משמע שאיסור ייחוד 
 הוא מדרבנן

 אולם לדעת מארי איסור ייחוד הוא מהתורה, כמובא בהערה ד':

 

 סביר את דברי רבינו בהלכה ג' שמכין אותן מכת מרדות, כדלהלן:ולכן יש לה

יָנּה ֶעְרוָ  ית ִדינֹו ַעל יֵּחּוד ְפנּוָיה, ְוַאף ַעל ִפי ְשאֵּ ה ַאְמנֹון ְוָתָמר, ָּגַזר ָדִויד ּובֵּ ַרע ַמֲעשֵּ , הג  ְכֶשאֵּ
ד ִעם ִאָשה ֶשָאסּור  ל ָּגְזרּו ַעל יֵּחּוד ּגֹוִיים.  ִנְמָצא ָכל ַהִמְתַיחֵּ ִבְכַלל יֵּחּוד ֲעָריֹות; ְוַשַמאי ְוִהּלֵּ

ין ּגֹוָיה ִלית בֵּ ין ִיְשְראֵּ  .ֶאת ְשנֵּיֶהן ַמַכת ַמְרדּות ַמִכין--ְלִהְתַיַחד ִעָמּה, בֵּ

ן על פנויה ועל גויה, כלומר "בין ישראלית" הכוונה רבינו עד לכאן התייחס לגזירה מדרבנ
 פנויה, ולכן כתב שמכין אותו מכת מרדות.

 ואילו בהמשך ההלכה:

ֶשת ִאיש אֵּ יֶהן:  חּוץ מֵּ ֶשַאף ַעל ִפי ֶשָאסּור ְלִהְתַיַחד ִעָמּה, ִאם --ָהִאיש ְוָהִאָשה, ּוַמְכִריִזין ֲעלֵּ
ין לֹוִקין, ֶשֹּלא לְ  הֹוִציא ַלַעז ָעֶליָה ֶשִזָנת, ְוִנְמְצאּו מֹוִציִאין ַלַעז ַעל ַהָבִנים ְשֶהן ִנְתַיַחד אֵּ

 ַמְמְזִרים.

דייק רבינו לכתוב לגבי ייחוד אם אשת איש "לוקין" כלומר שייחוד עם איסור ערווה יש 
 מלקות מדאורייתא )חוץ מאשת איש כדי לא להוציא לעז על בניה(.

 וד הוא מן התורה, בהלכות אבן העזר סימן כ"ב:וכן דעת הטור שאיסור ייח

 .אסור מן התורה לאיש שיתייחד עם הערוה, בין ילדה בין זקנה

וחכמים גזרו על כל יחוד אפילו של פנויה וכותית, ובלבד שתהא מבת שלש שנים ומעלה, 
חוץ מן האב שמותר להתייחד עם בתו, והאם עם בנה, והבעל עם אשתו נדה. וחתן 

אשתו נדה קודם שבעל, אסור להתייחד עמה, אבל אחר שבעל בעילה אחת  שפירסה
 מותר לו להתייחד עמה.

יוצא איפוא שלדעת רבינו והטור איסור הייחוד הוא איסור עצמי מן התורה ולכן גם כשאדם 
 לא בכוחו, הרי שאסור לו להתייחד עם אשה שאסורה עליו.

ין חשש שיתגלו או שאחד מהם יגלה, הרי ואם כן, כל היכן שיש גדר של ייחוד, כלומר שא
שיש איסור ייחוד, ולכן, אם אשתו עמו או אם בעלה בעיר או שתי נשים ששונאות אחת את 

 השנייה, אין זה גדר של ייחוד מן התורה, כי יש חשש שיתגלו או שאחד מהם יספר.

 נאמר בגמרא במסכת קידושין דף פא' עמוד א':

 :אמר רב יוסף )כי אימת בעלה עליה(. ן משום ייחודבעלה בעיר אין חוששי :אמר רבה
רב ביבי )כי הם חוששים שיתגלו(. פתח פתוח לרשות הרבים אין חוששין משום ייחוד 

אמר להו שקולי דרגא מתותי )לאחר שאכל לחם( בתר דכרך ריפתא  ,איקלע לבי רב יוסף



יוסף נמצאת(.  )טלו את הסולם מתחתי כדי שלט אוכל לרדת להיכן שאשתו של רבביבי 
שאני רב ביבי  ?והא אמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום ייחוד)שואלת הגמרא:( 

)דעתם הייתה קרובה זה לזו ולכן יש חשש שאין אימת  דשושבינתיה הואי וגייסא ביה
אנשים מבחוץ ונשים מבפנים אין חוששין משום ייחוד  :אמר רב כהנא בעלה עליה(.

שהחיצונים אין להם )וביאר רש"י: " ץ חוששין משום ייחודאנשים מבפנים ונשים מבחו
דרך לפנים ואיך יתייחד האיש אחד עם הנשים אבל הפנימים יש להם דרך לחוץ הילכך 

במתניתא  ."(אנשים בפנים ונשים בחוץ חוששין שמא יצא אחד מהם ויתייחד עם הנשים
א יכנס האחד לפנים אנשים בחוץ ונשים בפנים חוששין שמ)וביאר רש"י: " תנא איפכא

ולא ירגישו בו חביריו אנשים בפנים ונשים בחוץ אין חוששין שמא תכנס היא לפנים ואם 
תכנס היא לפנים לא איכפת לן דאשה מתייחדת עם שני אנשים ואם אחד מהן יוצא לבין 
הנשים אין זה ייחוד דמיסתפי שמא יצא אחד מהן אחריו שהרי דרך הפנימיים על 

אנא נעביד  ,אביי השתא דאמר רב כהנא הכי ותנא מתניתא איפכא אמר "(.החיצונים
מקום קבוצת )וביאר רש"י: "אביי דייר גולפי  )כלומר נחשוש לשני הדברים( לחומרא

אנשים ונשים או לדרשה או לחופה היה מסדר קנקנים של חרס הרבה ביניהם שאם יבאו 
מסדר קנים שהעובר ש"י: ")וביאר ררבא דייר קנה "(. זה אצל זה יקשקשו וישמע קול

ריעוע של ימות )וביאר רש"י: "אמר אבין סקבא דשתא ריגלא "(. עליהן קולם נשמע
השנה ליחוד ולעבירה ימות הרגל שיש קבוצת אנשים ונשים לשמוע דרשה ונותנים 
ונושאים זה עם זה סקבא דדרישדור"א )כאן בהוראה מושאלת: נקודת התורפה[( בלע"ז 

)אותן שבויות שפדו אותן( הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא  (.רייהוכמו דמסקב להו לחמ
)נטלו אשקולו דרגא מקמייהו )כלומר, היו בעליית ביתו(, אסקינהו לבי רב עמרם חסידא 

בהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא באיפומא סולם מהעליה כדי שלא יגיעו אליהן(. 
ליה רב עמרם לדרגא דלא הוו יכלין בי שק)כלומר, רב עמרם הבחין ביופי של אחת מהן(, 

צריך עשרה בני ש)נטל רב עמרם סולם כבד עשרה למדלייא דלייא לחודיה סליק ואזיל 
)כשהגיע לאמצע כי מטא לפלגא דרגא איפשח להרימו, שמרוב תאוותו הרימו לבד(, אדם 

אתו )הרים קולו "אש בבית רם עמרם"( רמא קלא נורא בי עמרם הסולם נשבר השלב( 
אמר להו מוטב )אמרו לו תלמידיו ביישת אותנו במעשיך( רבנן אמרו ליה כסיפתינן 

)ענה להם רם עמרם: תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי 
מוטב שאתבייש בעולם הזה ולא לעולם הבא. וביאר הרב שרב עמרם עשה מעשה זה כדי 

 (.9יות ושאדם צריך לשמור עצמו בכל שלבללמד את תלמידיו שאין אפוטרופוס לער

 

 ייחוד אח עם אחות

 נאמר בהמשך הגמרא בדף פא עמוד ב':

)וביאר אמר רב יהודה אמר רב אסי מתייחד אדם עם אחותו  :מתייחד אדם עם אמו
כי אמרה  .ודר עם אמו ועם בתו"( לפרקים אבל אינו דר תמיד ביחוד אצלה בביתרש"י: "

תנן  .להתייחד עם כל עריות שבתורה ואפילו עם בהמהקמיה דשמואל אמר אסור 
אמר לך  ?מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהם בקירוב בשר ותיובתא דשמואל

הא דתניא אחותו וחמותו ושאר כל עריות שבתורה אין מתייחד  ,וליטעמיך ,שמואל
יה גם על ! )ואם כן יש קושבעדים אין שלא בעדים לא. )ואפשר לדייק( עמהם אלא בעדים

דתניא אמר רבי מאיר הזהרו בי מפני בתי אמר רבי טרפון  .אלא תנאי היארב אסי(, 
הזהרו בי מפני כלתי ליגלג עליו אותו תלמיד אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל 

אפילו עם בהמה אביי מכלליה  .לא היו ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו
)כלומר רבא ואביי עשו הרחקות מייחוד עם  ר ליה מצראמכולה דברא רב ששת מעב

רב חנן מנהרדעא איקלע לרב כהנא לפום נהרא חזייה דיתיב וקא גרס וקיימא בהמה( 
 אמר ליה לא סבר לה מר אפילו עם בהמה)כלומר הוא התייחד עם בהמה( בהמה קמיה 

מתייחד אדם  אמר רבא )זה לא היה על דעתי( אמר ליה לאו אדעתאי)אבור להתייחד?( 
)מאחר והן שונאות עם שתי יבמות ועם שתי צרות עם אשה וחמותה עם אשה ובת בעלה 

עם אשה ותינוקת שיודעת טעם ביאה ואין אחת את השנייה הם יגלו את המעשה( 
 :)מחשש שמא תגלה התינוקת( מוסרת עצמה לביאה



כמו רש"י  –התוספות פוסקים כמו רב אסי שאח ואחות מותרים להתייחד )אך לא לגור ביחד 
לעיל(, ואילו רבינו בהלכה א' לעיל התיר רק אם ובנה ואב עם ביתו, לכן נראה שרבנו אסר 

 ייחוד של אח ואחות.

ת כמובן שאם אב ואם נמצאים אין בעיה של ייחוד, ואם ההורים לא בבית, ישתדלו לא להיו
באיסור ייחוד )חלון פתוח וכדומה( ובעיקר בשינה שכל אחד ינעל בחדרו. אותו אופן לגבי סב 

 )כשהצד השני הוא גדול(. א בילד מגיל תשע ובילדה מגיל שלושד הווונכדתו. איסור ייח

 

 דין ייחוד עם נהג אוטובוס במקום חשוך

מאחר ויש כאן שיקול ברור שלכתחילה יש להיזהר ולהינע מלהגיע בסיטואציה כזו, אך 
 שהנהג חושש שמא יאבד את פרנסתו, יש להקל.

 אבל אסור לנסוע עם אדם שאינו עובד כנהג מחוץ לעיר.

 

 ייחוד עם רופא או רופאה

אם בכל רגע נתון מישהו יכול להיכנס )כגון המזכירה(, אין איסור ייחוד, אולם אם אין 
לצרף סברא שהרופא חושש על מקום  מישהו שיכול להיכנס, יש חשש של ייחוד אולם ניתן

 עבודתו וכן אם יש תור גדול והתעכבות בחדר עלולה להחשיד.

 

 ייחוד של אדם סיעודי

 לאדם ערירי יש איסור אלא אם כן הוא חסר ישע.

 מה דין ייחוד של הורים מאמצים?

 יש פוסקים )כגון הגרח"ד הלוי( שסוברים שמאחר וההורים מתייחסים אן הבן המאומץ כבן
ביולוגי, אין חשש לעבירה ולכן אין איסור ייחוד, אולם יש פוסקים )כגון הרב פיינשטיין( 
שסוברים שמאחר ואין זה בן ביולוגי עדיין היצר קיים ויש לאסור )נוסף לבעיה של גילוי 
עריות שנובע מכך שלא יודעים מי הם ההורים הביולוגים(, לכן מי שמתעקש יש להמליץ על 

 וב האשה בבית ואז גם אם הבעל בבית אין בעיה מצד היתר של אשתו בבית.אימוץ בת כי לר

 

 

 

 

 

 

 

 

 


