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, שלשה עםובדרך  .עם שני אנשים כשרים ,בעיראשה אחת מתיחדת . א
פרוצים עם ו. הערוה עם השני מתייחד ונמצא ,להשתין אחד שמא יצטרך

א שכשרים "י. שאינם מתביישים זה מזה, עשרהאם הם חד גם ילא תתי
 .).ראה לעיל מ. (רבי חנינא בר פפי וחביריושל  מי שהוא במדריגתוהם 

 ,להשקותהלירושלים אותה  מעלההוא ו ,ונסתרה לאשתו נאישק מי. ב
 שיתרו בו שלא יבוא ,חכמים תלמידי שני שבעירו דין בית לו מוסרין

  .כדי שלא ישקוה, יעידו עליו, יבוא עליהואם , בדרך עליה

אבל לא על יחוד של אשת , של פנויה ייחוד לעמכת מרדות  מלקין. ג
א שמלקין ומכריזין שלא היה אלא "וי. בניה על לעז להוציא שלא, איש
  .מהמלקות ולא ישמע את ההכרזה שאחד ישמעיש חוששים אבל , יחוד

  .ייחודאת האשה על בעלה משום  אוסרין אין. ד

ָני ַאל' מרשנא ,אותו מלקין ,עבירות עובר שהואקול  עליו מי שיוצא. ה  ּבָ
י ֻמָעה טֹוָבה לֹא ּכִ ְ בשעה  לפניו פסוק זה קריאמומר זוטרא היה . 'ַהׁשּ

  .לאו זה לוקה עלהוא להודיע ש, שלקה

שהיא יראה מבעלה , ייחוד משום חוששין אין ,בעיר בעלהאשה ש. ו
בעלה כשגם  ,באשה שבעלת ברית היא לו היה חוששורב ביבי . שיבוא

  .בעירהיה 

  .ייחוד משוםבו  חוששין אין ,הרבים לרשות חופת חפתיש אם . ז



 

 והפנימיים, לאנשים והשני לנשיםמהם חד שא, בית חיצון ופנימי. ח
 אין ,בפנים נשיםהו אנשים בחוץהא שאם "י .דרך החיצוןנכנסים ויוצאים 

נשים השומה , בין הנשיםאין עוברים אנשים שה, ייחוד משום חוששין
 אשה אחת מתיחדת עם אנשיםהרי ש, איסור אינו, האנשיםעוברים דרך 

הנשים דרך  יםעובר האנשיםכי , חוששים משום יחוד ,יפךאבל לה. הרבה
  .הרבה איש אחד להתיחד עם נשיםואסור ל, שמבחוץ

מן  אחד שיכנס חוששין ,בפנים נשיםהו בחוץ אנשיםהשאם , א להיפך"וי
 אין, בפנים אנשיםהאבל אם  .חביריו בו ירגישו ולא לפניםהאנשים 

 שני עם מתייחדת הרי אשה תכנס אם וגם, לפניםאשה  שתכנס חוששין
היוצא ש ,ייחוד זה אין ,הרבה נשים ים ביןעוברשהאנשים  ומה .אנשים
  .אסור בשני האופניםולהלכה  .אחריואחר יצא השחושש 

שהתאספו לדרשה או אביי ורבא היו מניחים בין אנשים לנשים . ט
   .תברים ומשמיעים קול כשעוברים עליהםדברים המש, לחופה

  .הרגל הוא בימות, ולעבירה ליחוד השנה ימות של ריעוע. י

 בי נורא' :וצעק, התגבר עליו יצרוהרים את קולו כש רב עמרם. יא
. ולא בעולם הבא, ואמר מוטב שיתביישו ממנו חבריו בעולם הזה', עמרם

מאיר ורבי עקיבא  רבי. ויצא כעמוד של אש ,שיצא ממנו והשביעו ליצר
 ולא הניח, פעם אחת התגבר עליהם יצרם, היו מתלוצצים בעוברי עבירה

  .הכריזו ברקיע שיזהרו בתורתםם עד שאות

רגיל פלימו היה . ה יגער בו"שהקבאלא יאמר  ,להתגרות בשטן אין. יב
נדמה אצלו כעני והוציא עליו קול עד ש', גירא בעיניה דשטן'לומר 
  .שהרגו
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 והיתה ,ידעה לא והיא ,לה והפר בעלה ושמע ,בנזיר שנדרה אשה. א
הּ 'שנאמר , צריכה כפרה, למתים ומטמאה יין שותה   ִיְסַלח 'ַוה ֲהֵפָרם ִאיׁשָ

 לאכול שנתכוין מי ומה, רבי עקיבא היה בוכה כשהגיע לפסוק זה. 'ָלה



 

 ,וסליחה כפרה צריכה תורה אמרה טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר
 עוד .וכמה כמה אחת על חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול תכויןהמ

א םְוָאשֵׁ  ָיַדע ְולֹא' היה בוכה כשהגיע לפסוק  שנתכוין מי מהו', ַעֹונוֹ  ְוָנׂשָ
 חלב לאכול שנתכוין מי, כן תורה אמרה חלב בידו ועלה שומן לאכול

  .הדווים כל ידוו זה דבר ועל .וכמה כמה אחת על חלב בידו ועלה

, ודר בקביעות עם אמו ובתו ,אחותו עםלפרקים  מתייחדא שאדם "י. ב
  .עמהםויש אומרים שאסור להתיחד 

כדי , עמולהיות הזהיר לתלמידיו ש ןטרפוליגלג על רבי  אחד תלמיד ג
  .בחמותואותו תלמיד ולאחר מכן נכשל  .שלא יתיחד עם כלתו

  . בהמה עםאסור להתייחד . ד

נשי (כגון שתי יבמות , נשים השונאות זו את זו שתי עם מותר להתיחד. ה
 אשה עםומתיחד  .בעלה ובת אשה ,וחמותה אשה ,צרות שתי ,)שני אחים

 .לביאה עצמה מוסרת ואין ,ביאהלספר מה היא  שיודעת ותינוקת

עד בת תשע שנים  ש אומריםי ,בקירוב בשר האב ישן עם בתו קטנה. ו
ולדברי שניהם כדי  ,עד בת שתים עשרה ויום אחד ש אומריםוי, ויום אחד

נחלקו על שערות שצמחו מבת תשע ש. (צמח ושערך נכונו שיהיו שדים
 ש אומריםי ,והאם ישנה עם בנה קטן .)הם סימן או שומא אם ,ב"עד בת י
ואם בושה לעמוד  .ג ויום אחד"בן י ש אומרים עדוי, ב ויום אחד"עד בן י

  .אסורגם בקטנותם , לפניו ערום

 דעתו יש מתירין אם מתכוין לשם שמים ואין .באשה משתמשים אין. ז
 לאמה וחר קורת ולעשות קורבה לחיבת אלא ,אישות לחיבת אחריה

 .בתה את שמחבב
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