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 ההלכה בדיני הפרדה ומחיצה יסודותשער א: 

 ילדים וילדות / איסור תערובת בין אנשים לנשים .א

, 2ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן , והואיל1ירדו חכמים לסוף דעתו של אדם

, אשר בכל מקום ומקום שבו באים ומשתתפים אנשים עם נשים, יש 3לתורה לכך עשו סייג

הרהורי ולידי  ,5קלות ראש ויבאו חלילה לידי 4לעשות ככל יכולתנו לבל יתערבו אלו באלו

 .9דאורייתאמ 8גמור , ויכשלו באיסור7הקשים מעבירה 6עבירה

                                                           
זרה".  עבודה של דעתה לסוף תורה ומורה". ושם )צ, א(: "הגיע סורר בן של דעתו לסוף תורה )עב, א(: "הגיעה ראה סנהדרין 1

 הרע". יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה ד, יג(: "ירדה וברמב"ם )תמורה

 בעריות". ומיעוט, בגזל ומחמדתן". וראה ב"ב )קסה, ב(: "רוב להן מתאוה אדם של שנפשו ועריות מכות )כג, ב(: "גזל 2

 שאינו לכרם גדר, מוקף שהוא כרם דומה ראה באבות )א, א(: "ועשו סייג לתורה". ובאבות דרבי נתן )נוסחא ב פ"א( כתב ע"ז: "לא 3

 אלא תורה, דברי על לעבור ולא, התורה מן שלא ועונשין מכין ד"שב, שמעתי יעקב, בן אלעזר ר"גדר". וראה ביבמות )צ, ב(: "א מוקף

 לתורה". סייג לעשות

למשמרתי". ובב"ב )צא, ב( איתא דנקראו הסנהדרין  משמרת עשו משמרתי )ויקרא יח, ל(, את וראה עוד במו"ק )ה, א(: "ושמרתם

ישראל". ואחד משמותיו של משה רבנו 'אבי גדור' )דבה"י שם, ד(,  של פרצותיהן 'גדרה' )בדברי הימים א ד, כג(, משום "שגדרו

 כולן". של אביהן היה וזה )משה( לישראל, עמדו גודרין א, ג( דהוא משום ש"הרבה ואמרו במדרש )יוק"ר

ים ונשים מחוייבים מדינא להפריד בניהם, לבל (, ומשם מוכח שבכל מקום קיבוץ אנש21כמובא בסוכה )נא, ב. ומובא לקמן הערה  4

 גדר ולעשות, מנשים אנשים להבדיל יתערבו אלו באלו ויבוא חלילה לידי קלות ראש. וראה לשון רש"י שם )ד"ה קרא(: "שצריך

 וה'קלקול' המבואר שם הוא קלות ראש בנשים, וכדלקמן )בהערה הבאה(. .קלקול" לידי יבאו שלא בישראל

 עבירה". לידי תבוא שלא שחוק לידי תבוא לערוה". ובאבות דרבי נתן )פל"ג(: "אל מרגילין ראש וקלות יג(: "שחוקאבות )ג,  5

ומהאי טעמא תיקנו מחיצות בביהמ"ק, בשעת שמחת בית השואבה, משום שראו כי היו באים העם לידי קלות ראש, כמבוא בסוכה 

. מבפנים ואנשים מבחוץ יושבות נשים שיהו התקינו, ראש קלות לידי באים והיו, מבחוץ ואנשים מבפנים נשים היו )נא, ב(: "בראשונה

 מלמטה". ואנשים מלמעלה יושבות נשים שיהו התקינו. ראש קלות לידי באין היו ועדיין

 לידי בא סופו בנשים, הצופה כל אומר, יאשיה ברבי אחא רבי. ניאוף לידי לבא שסופך, האשה עם שיחה תרבה נדרים )כ, א(: "ואל

 עבירה".

 והעושה אסור, זה כל תענוג לשם בעין והקריצה עמה והשחוק, העריות אחת עם המצחק רמב"ם בפיהמ"ש )סנהדרין פ"ז, מ"ד(: "וכן

ערוה". ומכך שחייב  לגלוי והמרגילים המקרבים מדברים התרחקו אמר כאלו, ערוה לגלות תקרבו . . לאמלקות עליהם חייב אותם

 .דאורייתאעליהם מלקות, מובן דהוא איסור 

 בעיניו לרמוז או וברגליו בידיו לקרוץ לאדם אך נראה שהרמב"ם חזר בו בספרו משנה תורה )איסורי ביאה כא, ב( דכתב: "ואסור

 מכת זה לדבר למתכוין ומכין, אסור ביפיה להביט או שעליה בשמים להריח ראש, ואפילו להקל או עמה לשחוק או העריות מן לאחת

". וכן העיר בספר 'המאיר לארץ' )על הרמב"ם, מדבריהם שהוא איסור בכל כידוע מרדות מכת אלו בדברים ". וכתב המגיד: "וישמרדות

 שם(. וע"ע בספר המצות לרמב"ם )מצוה שנג( ובהשגות הרמב"ן שם.

 איסורי ם"רמב' עי] ל"ז אמרו לפיכך', וגו לבבכם אחרי תתורו לא[ לט, טו במדבר] ראה בלבוש )אה"ע סי' כא ס"א( שכתב: "כתיב

. העריות מן לאחת בעיניו ולרמוז וברגליו בידיו לקרוץ לו ואסור. הנשים מן מאד להתרחק אדם צריך תורה דבר[ ב"ה א"פכ ביאה

 אסור". שעליה בבשמים להריח ואפילו, ביופיה להביט או כנגדה ראשו להקל או עמה לשחוק ואסור

( בטעם שלא אומרים ברכת 'שהשמחה במעונו' במקום תערובת אנשים ונשים. ובחומר 163ראה בפוסקים שהובאו לקמן )הערה  6

 (.9האיסור שבהרהורי עבירה ראה לקמן )הערה 

 יצאנו". לא הרהור מידי יצאנו, עבירה מידי מעבירה". וראה שבת )סד, א(: "אם קשו עבירה יומא )כט, א(: "הרהורי 7
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