
Yichud with One’s Adopted and Step-Daughter 
 

  תלמוד בבלי מסכת קידושין דף פ עמוד ב .1
 .זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו -ואם הגדילו , וישן עמהם בקירוב בשר; מתייחד אדם עם אמו ועם בתו. 'מתני

 
 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף פא עמוד ב  .2

כי אמרה קמיה . ודר עם אמו ועם בתו, מתייחד אדם עם אחותו: אמר רב אסיאמר רב יהודה . מתייחד אדם עם אמו
וישן , מתייחד אדם עם אמו ועם בתו: תנן. ואפילו עם בהמה, אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה: אמר, דשמואל

ות אחותו וחמותו ושאר כל ערי: הא דתניא, וליטעמיך: אמר לך שמואל! ותיובתא דשמואל; עמהם בקירוב בשר
הזהרו : אמר רבי מאיר, דתניא; אלא תנאי היא! שלא בעדים לא, בעדים אין; אין מתייחד עמהם אלא בעדים -שבתורה 

אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן . ליגלג עליו אותו תלמיד; הזהרו בי מפני כלתי: אמר רבי טרפון. בי מפני בתי
 .חמותועד שנכשל אותו תלמיד ב, לא היו ימים מועטים: גמליאל

 
 שולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן כב סעיף א  .3

חוץ מהאם עם בנה ] ב) א(, שדבר זה גורם לגלות ערוה] א, בין זקנה בין ילדה, א אסור להתייחד עם ערוה מהעריות
 אלא היא ישנה, אסור להתייחד עמה, וחתן שפירסה אשתו נדה קודם שיבעול. והבעל עם אשתו נדה] והאב עם בתו ג

' ד סי"ועיין ביו(מותר להתייחד עמה , כ נטמאת"ואם בא עליה ביאה ראשונה ואח; בין הנשים והוא ישן בין האנשים
 ).ב"קצ
 

 ב , ערוך השולחן אבן העזר הלכות אישות סימן כב סעיף א .4
אסור להתייחד עם ערוה מהעריות בין זקנה בין ילדה שדבר זה גורם לגלות ערוה חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו  א

ועם אלו רשאין לדור בקביעות ואח עם אחותו ] ג ב"סנהדרין פרק חלק ק[דאין התאוה שולטת בהן כבשארי עריות 
והבעל עם אשתו נדה רשאין להיות ביחד ] ח"חמ[רשאין להתייחד בדרך ארעי אבל אין רשאין לדור יחד בקביעות 

סוגה בשושנים ] ג, שיר השירים ז[כיון שיש לו בה היתר לאחר זמן אין יצרו תוקפו כל כך והתורה העידה בזה דכתיב 
ומיד כשאומרת לבעלה דם כשושנה אדומה ] ז"ל' סנה[שאפילו כסוגה בשושנים כשיגדורו לא יפרצו בהן פרצות 

וחתן שפירסה כלתו נדה קודם שבעלה אסור להתייחד עמה בין שהיא בתולה ובין ] 'תוס[ה ראיתי מיד פורש ממנ
אלמנה וגרושה אלא היא ישנה בין הנשים והוא ישן בין האנשים דכיון דעדיין לא בא עליה יצרו תוקפו לפיכך אם בא 

ש ופנויה נדה היא "בפרטיות עב נתבאר דין זה "קצ' ד סי"כ נטמאת מותר להתייחד עמה וביו"עליה ביאה ראשונה ואח
 :ערוה ככל העריות

כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או ] ב' קדושין פ[ל "איסור יחוד הוא מן התורה וכך דרשו חז ב
לומר לך בן מתייחד עם אמו ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה וביאור ' רעך אשר כנפשך בסתר לאמר וגו

אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך ולא כתב נמי אחיך או אחותך אלא דכיון דהסתה הוא הדברים מדכתיב 
בסתר כדכתיב והני כולהו יוכלו להיות בסתר דבן מתייחד עם אמו והאב עם בתו ואיש עם אשתו אבל לא אחיו עם 

עמה עם בתו ודר עמה עם וכן מפורש בירושלמי שם אמך בסתר בתך בסתר מתייחד אדם עם אמו ודר ] י"פ[אחותו 
והמחמיר ביחוד אחותו ] שם[וכן האיסור בחייבי לאוין ] ש"ב' עי[ש "ל אבל באקראי שרי וכמ"אחותו ואין דר עמה עכ

 :מפורש כן' ם לא הביא זה אף שבגמ"והרמב] ח"חמ[תבוא עליו ברכה 
 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סד עמוד א  .5
! בייא בייא: אמר רב יהודה ואיתימא רב יונתן? אלהיהם מאי אמור' דול אל הויזעקו בקול ג+ 'נחמיה ט: +תא שמע

כלום . ועדיין הוא מרקד בינן, ואגלינהו לישראל מארעייהו, וקטלינהו לצדיקי, היינו דאחרביה לביתא וקליא להיכלא
, בו תלתא יומא בתעניתאית. בתר דאביקו ביה -! לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן -יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא 

שמע מינה חותמו של הקדוש ברוך הוא : אמר רבי חנינא. דהוה כתיב בה אמת, נפל להו פיתקא מרקיעא -. בעו רחמי
 -בהדי דקתפסי ליה . היינו יצרא דעבודה זרה: אמר להו נביא לישראל. נפק כגוריא דנורא מבית קדשי הקדשים. אמת

אמר להו ? דילמא משמיא מרחמי עליה, היכי ניעבד: אמרו. בארבע מאה פרסיואזל קליה , אישתמיט ביניתא מיניה



ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה אל + 'זכריה ה+דכתיב . דשייף קליה, וכסיוה באברא, שדיוהו בדודא דאברא: נביא
, ו רחמיבע, הואיל ועת רצון הוא ניבעי רחמי איצרא דעבירה: אמרי. תוך האיפה וישלך את האבן העופרת אל פיה

 - ניבעי פלגא ? היכי נעביד: אמרו. ולא אשכחו -איבעו ביעתא בת יומא לחולה , חבשוהו תלתא יומי. אימסר בידייהו
 . אהני ביה דלא איגרי איניש בקרובתיה. כחלינהו לעיניה. פלגא מרקיעא לא יהבי

 
 י שם "רש .6

 .מתגרה הוא באשת איש ובנדה אבל, דלא איגרי בקריבתה באמו ובאחותו, הך תקנתא פורתא -אהני ביה 
 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קג עמוד ב  .7
כלום יש לך הנאה : אמרה לו אמו .…כי הוא אמון הרבה אשמה+ ג"ל' דברי הימים ב+שנאמר , אמון בא על אמו

 .כלום אני עושה אלא להכעיס את בוראי: אמר לה? ממקום שיצאת ממנו
 

 לח -ל, בראשית פרק יט .8
ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל :  ְׁשֵּתי ְבנָֹתיוַוּיַַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוּיֵֶׁשב ָּבָהר ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו ִעּמֹו ִּכי יֵָרא ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַער ַוּיֵֶׁשב ַּבְּמָעָרה הּוא ּו 

ּונְַחּיֶה ֵמָאִבינּו  ְלָכה נְַׁשֶקה ֶאת ָאִבינּו יַיִן ְונְִׁשְּכָבה ִעּמֹו:  ֶרץַהְּצִעיָרה ָאִבינּו זֵָקן ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶר/ ָּכל ָהָא
ַויְִהי ִמָּמֳחָרת ַוּתֹאֶמר :  קּוָמּהַוַּתְׁשֶקיןָ ֶאת ֲאִביֶהן יַיִן ַּבַּליְָלה הּוא ַוָּתבֹא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת ָאִביָה ְו1א יַָדע ְּבִׁשְכָבּה ּובְ :  זַָרע

ַוַּתְׁשֶקיןָ ּגַם :  ה ֵמָאִבינּו זַָרעְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ֵהן ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת ָאִבי נְַׁשֶקּנּו יַיִן ַּגם ַהַּליְָלה ּובִֹאי ִׁשְכִבי ִעּמֹו ּונְַחּיֶ הַ 
ַוֵּתֶלד :  ַוַּתֲהֶריןָ ְׁשֵּתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן:  ע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּהַּבַּליְָלה ַההּוא ֶאת ֲאִביֶהן יָיִן ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשַּכב ִעּמֹו ְו1א יָדַ 

ְוַהְּצִעיָרה גַם ִהוא יְָלָדה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ַעִּמי הּוא ֲאִבי ְבנֵי :  ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֹוָאב הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהּיֹום
 :ֹוםַעּמֹון ַעד ַהּי

 
 15עמוד ' אגרות משה כרך ח .9

 
 

   תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מג עמוד ב .10
, אסורה לינשא לאחין -חורגתא הגדילה בין האחין : אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב

 .קלא אית ליה למילתא, ולא היא. דמתחזיא כי אחתייהו
 

   ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן סד"שו .11
ואם לא היה נוגע בה ולא היה מתייחד עמה כמו עם , דלא היה היכר בהנהגת האב עם החורגתא מהנהגתו עם בתו…

בתו היה זה ניכר לעלמא דהא דוחק לומר דהוא דמתחזיא לאלו שרואין רק שהיא נמצאת שם בבית יאמרו שהיא בת 
כ משמע "שאסורה לינשא לאחין שא וכי יסברו כן גם על משרתת שכורה כמה שנים אצלם, להאב ואחות להאחין

ע עם "שהוא דוקא מחמת שמתנהג עמה כהנהגת האב עם בתו ממש ואם היה זהיר מלהתייחד עמה שלא כהנהגת כו
דמסיק דאין הלכה כן הוא משום דקלא אית לה ' והגמ, בתם היה זה היכר גדול שאינה אחותם ולא היה שייך לאסור



שא את אשתו זו היה לה בת שקבל עליו לזונה ולפרנסה ולהשיאה כמו לבתו למלתא הוא מידיעת בני העיר שבשעה שנ
אבל גם הם סברי שהנהגת האב עם החורגתא היתה כהנהגתו , כ להעיר"שמהם ידעו אף האינשי הנולדים והבאים אח

שתו וצריך לומר דיירא מא. ולכאורה הא תמוה זה, ודוחק לומר דאיירי באיש עבריין לאיסור יחוד, עם בתו ממש
שתהא חושדתו שבחזרתה תחקור ותדרוש לבתה ולהיתומה ויגלו לה שלכן מאלו שנמצאין בבית תדיר עמו ועם אשתו 
אין לאסור אף אם נזדמן איזה זמן קצר שלא היתה אשתו ונשאר הוא לבדו עם בתה ועם היתומה שמגדלין וכן להיפוך 

אשתו בעצם יש לו ליזהר שלא יתייחד עם בתה ועם ואם מתה . אם היא נשארה זמן קצר עם בנו ועם יתום שמגדלין
ז שכיון שמגדל אותה כבתו לא ירצה לקלקלה "ומה שיש שאין נזהרין אולי סומכין מפני הדחק ע, היתומה שמגדלין

אבל ודאי , וכן כשהוא מת ונשאר בנו מאשה אחרת אצלה לא תתפתה לו כיון שרוצה בטובתו, מצד שרוצה בטובתה
 .יכין ליזהר שלא להתייחד עם אלו שמגדלין כשמת אחד מהםז וצר"אין לסמוך ע

 
   איסורי יחוד פרק כא' קונ -ת ציץ אליעזר חלק ו סימן מ "שו .12

   .פרק כא יחוד עם בן או עם בת מאומצים
  

והנה לכאורה פשוט הדבר דאין כל מקום להתיר היחוד בזה אפילו באופן שהבן או הבת לא יודעים וחושבים את …
מ "כ הם מצד עצמם אסורים מ"דמלבד מה שהרי האיש או האשה כן יודעים מזה וא, את האשה לאמוהאיש לאביה ו

ב מסביר טעמא דדר עם אמו או עם בתו משום דלא תקיף יצרו "א ע"פ' י בקדושין ד"מלבד זה הרי רש, בייחוד זה
והיינו דתו באופן . ש"ניה עעלייהו דאהנו ביה אנשי כנסת הגדולה דלא מגרי בקרובתא מכי כחלינהו ונקרינהו לעי

כ הבן או הבת המאומצים דבמציאות אין ביניהם שום "ומשא, כ שייך זה בקרוב ממש"וא. עלייהו' טבעי לא תקיף יצרי
, ג דלא מגרי בהו"כ לא עלייהו הוא דאהני ביה אנשי כנה"א א"קורבא וזרים הם להם וגם אינם בכלל עריות דחוץ מא

   .עלייהו' יצרי ויש איפוא לחוש לדילמא תקיף
  
ז היכא שלקחו אותם מתחילה "ד להציע כמה צדדי היתר שלא להצריכם לפרוש זמ"אבל לאחר העיון נלפענ) ב(

   .לאימוץ בהיתר כשהיו עוד למטה מגיל שהיחוד אסור עמהם
  

מסביר שבכח תורתו כי רב ' א' ב סעי"כ' ע סי"בראשונה נתעוררתי על צידוד היתר בזה בראותי בדברי הלבוש באה
ה האב עם בתו והוא מפני שאין דרכה לבא עמו לידי הרגל עבירה "טעם מדידיה על היתר היחוד של בן עם אמו וה

ה האב את בתו "דבהיות שמגדלת אותו ביחסי אם ובן וה, ונראה לכאורה ברור כוונת הסברו בזה, ה האב עם בתו"וה
והאין , ש בלבותם ההרחקה שלא יבואו לידי הרגל עבירהוזהו המשרי, כ זהו גופא החייץ והמחיצה המבדלת ביניהם"א

ה אותו הדבר באב עם "דרכה לבא עמו לידי הרגל עבירה נובע מכח זה שיחסי הטיפוח הוגדרו ביחסים של אם ובן וה
   .בתו

  
ל אותו הדבר ואותו הטעם גם בבן ובת מאומצים דמכיון שהושרש בלבותם מאז קטנותם שהיא לו כאם "ז י"כ לפי"וא

וביחסי טיפוח כאלה גדלו אצלם אזי מכח הרגשה זאת תו אין דרכה , והוא לה כבן וכן באיש הוא לה לאב והיא לו כבת
וממילא יש . וכן אותו הדבר גבי איש דתו אין דרכו לבא עמה לידי הרגל עבירה, של האשה לבא עמו לידי הרגל עבירה

דלאו קירבה כזאת הוא דקאסרה . וחיבה אבהותי ואמהותיז גם החיבוק והנישוק הבא ונובע מיחס "מקום להתיר לפי
   .תורה

  
י הלבוש עלה בדעתי לצרף לזה עוד כמה סניפי היתר בנוגע להיתר "ל עפ"ובהיות כבר לפני יסוד ההיתר הנ) ה(…

   :היחוד והמה
  
ב מסביר טעם היתר היחוד לנדה מפני שאי אפשר שלא יתייחד עם אשתו נדה ואין גוזרין "קצ' בספר יראים סי :'א

לא אסרו אלא עריות ' ת בשאר עריות וכו"ג דייחוד אסור מה"ואע, גזירה אלא אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה
בבת מאומצת וכן בבן מאומץ כשהיא פנויה ז במגביל לנימוק זה יש להתיר "ולפי…. ש"עיי' שאין להם היתר וכו

וכשהיא פנויה נצטרך לצרף לזה גם אותם הפוסקים דסברי דיחוד דפנויה נדה [בהיות דאז איסור היחוד רק מדרבנן 



כ כעין גזירה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בה "ל דזהו ג"די] בהיות דרוב פנויות דזמנינו נדות הן, כ רק מדרבנן"ג
דאשת =א "וגם ביחוד דא, דים שמסוג זה יצטרכו להיות מוטלים למעמסה על הציבור באין להם מאסףדהרבה מן היל

ם ודעימיה דכל עיקר איסור היחוד הוא "כ יש מקום לדיון להתיר לפי דעת הרמב"א ג"כשהמאמצת היא א= איש
   .ש"עיי' מדברי קבלה וכדהארכנו בזה לעיל בפרק א

  
נדה כותב גם על זה שהתורה לא אסרה יחוד עם אשתו נדה את הנימוק ' סוף מסש שב"בקיצור פסקי נדה להרא :'ב

י "ש אלה עפ"ועיין שם בחקרי לב שמסביר דברי רא. ש"היחידי של מפני שהדבר קשה ליזהר מייחוד אשתו נדה ע
ברמז קילי טפי ל דאיסור יחוד כיון דלא כתיב בהדיא כי אם "נ י"ה' עינויים וכו' פ בתרא דיומא גבי ה"ן בר"דברי הר

ל גם "ז יש להתיר מהנימוק הנ"ולפי. ש"ליזהר מיחוד אשתו נדה ע' ומסור ביד חכמים והם ראו להקל בנדה כיון דק
   …כשהמאמצת אשת איש

  
ב דאמרינן דרכיה דרכי "ז ע"פ' ביבמות ד' י הגמ"ל עפ"ש הנ"החקרי לב שם כותב עוד אופן להסביר דברי הרא :'ג

ל כל יבמה שאיני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא "ט קי"ה ואחות אשתו דמה"ש יבמות בדברי' וכתבו התוס, נועם
ל דאין זה דרכי נועם שיהיה קם מן המטה אם פירסה אשתו נדה "נ י"וה, עליה אינו חוזר להיתר דאין זה דרכי נועם

דלזה מכוונים באמת דברי  ובעצם יש לומר. ש"ושיהיה צריך האדם שומר בביתו ומינה דלא אסר הכתוב יחוד כזה עיי
שמסביר הטעם שאשתו נדה מותר לו להתייחד עמה לפי שלא חייבוהו להוציא את ) ה"תכ' סי(ש בתשובותיו "הריב

ז יש לומר "כ לפי"וא. ל שלכן לא חייבוהו לפי שאין זה דרכי נועם"והיינו כנ. ש"אשתו מביתו ולא להעמיד שומר עיי
וכך גדלו , ה שלקחום לאימוץ עוד לא היו בגיל של איסור יחוד ובהיתר לקחוםבכעין זה גם בנידוננו דבהיות דבשע

כ כשגדלו תו אין זה דרכי נועם לגזור "כ אח"ז בקשרים נפשיים בתורת חניכים ומחנכים א"והורגלו אצלם ונתקשרו זל
נושאים אבל סניף וידעתי מה שיש גם לחלק בין ה. ל דבכגון יחוד כזה לא אסר הכתוב"עליהם גזירת הפרשה ולכן י

   .מיהא הוי
  
ז "נ פט"ועלה בדעתי להוסיף להביא סייעתא מקורית להיתר היחוד וכן לחיבוק ונישוק ממה דאיתא באבות דר) ז(
שגדל את בת ] א גדול ממנו"א גורס שהרי מעשה דר"והגר[א הגדול גדול ממנו "עקיבא שהרי ר' אל תתמה על ר: ל"וז

והיינו שנהג עמה כעם . ש"ל עיי"עכ' ו לה סימנים אמר לה צאי והתנשאי לאיש וכוג שנה עמו במטה עד שבא"אחותו י
ולא מוזכר כלל שנעץ דבר המפסיק בדומה למה דאיתא . ש"ב ע"א ע"פ' ב ובד"ע' פ' בתו המבואר בקדושין ד

ם מזה שנזהר ולא הוזכר דבר ג, ה מטה"ב ד"ג ע"י' שבת ד' ב גבי פלטי בן ליש ועיין גם בתוס"ט ע"י' בסנהדרין ד
אבל אילו היה צד , ש בבנין יהושע"א שכבש יצרו ע"נ מציין זה בתור נסיון גדול מצדו של ר"ונהי דהאדר. מיחוד

א על איסור זה של שינה יחד עם בת אחותו במטה "איסור בזה בעצם השינה ביחד הרי יקשה לנו דאיך עבר מיהת ר
א "ז ע"ל' סנהדרין ד' עיין תוס[, וק עם פנויה או עם נדה וכדומהאחת שזה כשלעצמו בודאי גרוע מיחוד או חיבוק וניש

ל ויתר "כ מוכח מזה כדברי הלבוש הנ"ובע. ובפרט אשר כפי הנראה בפשטות היה כאן גם יחוד] ש"ה התורה ע"ד
ג שרגיל עמה בכך מאז קטנותה ומגדל אותה כבת אין בזה לא משום יחוד "המקורות שהבאנו לזה לעיל להוכיח דבכה

מכיון ששורר ביניהם יחסי טיפוח חזקים של אב לבת וחיים יחד בבית , לא משום חיבוק ונישוק וכל כדומה לזהו
   .וממילא יש ללמוד מזה להתיר גם בבן ובת מאומצים …, ביחסים טבעיים כאלה אשר ההרגל עשה אותם לטבע שני

  
, בכדי ללמד זכות על ישראל, צות דחוקותל הגם שנדמה שנכנסים לכאורה בפיר"כתבתי בצידוד צדדי היתר הנ) ח(

ובכדי לא לסגור הדרך לפני ילדים אומללים שלא יהא להם דורש , ובראותינו שגם גדולים וטובים לא נזהרים בזה
וזאת מיהת לדעת שזה אסור בודאי לקחת לכתחילה . ומבקש מבתים שיחנכו אותם שם על ברכי התורה והמסורה

שנים ויום אחד ובן מגיל תשע שנים ויום אחד אם ' איסור יחוד דהיינו בת מגיל גלאמץ ילדים שהם כבר בגיל של 
 .יודעים מראש שלא יוכלו להיזהר מלהתייחד עמם


