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 גלגולו של מושג

 

 עצמול דם איננו יכול להיות אפוטרופוס עא. א

הדרך  קוב אחרלעאפוא כדאי הזה,  אמרהרבה במבדורנו שתמשים מ'אין אפוטרופוס לעריות'. 

ה הלכתית ה קביעיסודב שאין ,מליצה ,ו הנוכחיתתשמעומאת ולבש בדברי חכמים גלגל תנ הב

 ממשית. 

 

  ?המושג מה משמעות

יננו יכול אש ,כה גדולהמיני בפניו עומד האדם הפיתוי הפירוש המקובל היום בין הבריות הוא ש

חומרות הצניעות שורש  הנחה זו היאבעריות.  כשלשלא ילערוב ולהיות אפוטרופוס על עצמו, 

, משום שלא יוכל ביותר רחוקא ואם הגם ניסיון, מכל את האדם ק ילהרח ןטרתמשבדורנו. 

 . וד בולעמ

התעצמו.  והפיתוייםה גברהתהמתירנות ש היום, ודאי גדול המיני כוחו של הפיתויאין ספק ש

לו , ונגישים ם מצויים בתוך ביתורויייגאם בעבר היה האדם צריך לחפש אחריהם, היום ה

, לי על עצמו , אז מי יכול לומרם, רבנים ושועי עם, כשלו ונפלוגם גדולים וטוביבלחיצת מקש. 

 לא יקרה?זה 

קחת על הרבנים לאולי , ולשלוט ביצריו יכול להיות אפוטרופוס על עצמואיננו אדם האם ו

לא תיווצר אפשרות, ליצור סדרי חיים כאלה, שעליהם  סים.ואפוטרופלו היות ול ,אחריות עליו

באירועים, הולכת ומתגברת פרדה הנהגות של ה ,חדשיםסייגים לייצר פיתוי. חשש, או אבק של 

   עבירה.אפשרות של מכל ניסיון ומכל  הושירחיקו ,רחובותבאוטובוסים, רי המורים, בבחד

 :כמה תמיהותמעורר  ולם פירוש מקובל זהא

נו של הלל לשוולא השתמשו ב ,א. אם זו כוונת המאמר, מדוע צריך היה להמציא מושג חדש

מן בעצמך עד יום ואל תא: "('ב ד"אבות פאינו יכול לסמוך על עצמו ) שאדם , שקבעבמשנה

דשלמה נפל מכסאו בסוף  .'אשרי אדם מפחד תמיד'אל תבטח בעוצם חזקת צדקתך, ד" ."מותך

ברכות )תפארת ישראל, על פי  "שנים נעשה צדוקי שמונים, ויוחנן כה"ג בן (גיטין ס"ח ב)ימיו 

  (.כ"ט א



ואינו שגור ר, מושג הלכתי משפטי מוגד פוטרופוס הואהא ?מדוע הזכירו את ה'אפוטרופוס'ב. 

בדומה ) על לבו ויצרו' שליט/לכאן? היה צריך לומר: 'אין אדם אדוןבלשון, מדוע גררו אותו 

יט ָברּוחַׁ  ביום המוות: לאמור לִּ  . (ח 'קהלת ח ֵאין ָאָדם שַׁ

והוא סמרטוט שאינו יכול  ,תהום פעורה בפני האדם מכל עבראו המסקנה: ש החנההג. 

התורה כבר העידה שלעולם לא ימלט האדם מן . תומייאש מתזמוג, להתמודד עם שום פיתוי

יב  :ז(' ד בראשיתההתמודדות היצרית. כך אמר ה' לקין ) ם ֹלא ֵתיטִּ אִּ ֵאת וְׂ יב שְׂ ם ֵתיטִּ ֲהלֹוא אִּ

ָשל בוֹ  מְׂ ָתה תִּ אַׁ שּוָקתֹו וְׂ יָך תְׂ ֵאלֶּ ָטאת ֹרֵבץ וְׂ ח חַׁ תַׁ פֶּ אך  ,עולם לא יימלט האדם מן ההתמודדות. ללַׁ

חכמים צוו לעשות סייג  חובת הזהירות היא עליו.קובעת שבידו לשלוט ביצריו, ו תורהדך, המאי

  ?אסרו מן הדין, כמו הלכות יחודמה שכבר אמרו ודיינו בלתורה, אך האם לא 

וכי  ?אפוטרופוסים עליו והיחרים יאכיצד ז על עצמו, א אפוטרופוסאדם לא יכול להיות האם 

בפני תריס וערובה בטוחה 'אין שמירה מפני העריות', ואין שום  אם למנוע אותו?! כלוהם יו

ולא ימנעו את  את מטרתם ושיגלא ימירה ובקרה, ל שרכות שומע לליםכ גם, היצר הרע

  .הכישלון

דבר לא יעמוד  ,לחטואאם ירצה  .אדון על עצמודם הוא אפוטרופוס ובסופו של דבר, רק הא

ואם אינו  ,בניסיוןאם יכול הוא לעמוד  היטב בכל צומת ןבח, יבפניו, ואם ירצה לשמור על עצמו

 לברוח מפני המכשול והתקלה. ימהר בעצמו,  בטוח

 

 

 שהיב. אין אנחנו נעשים אפוטרופוס לא

( ג"יכתובות הגדולה ) םמחלוקת .חכמים נחלקו עליואילו ו ,ר' יהושעדברי בשל הביטוי מקורו 

ם אחד, ואמרו לה מה טיבו של איש זה? איש ראוה מדברת ע": ההקש לאנמשכת בקל ומתחילה 

ור' יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין,  .מליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנתרבן ג .פלוני וכהן הוא

 :היתה מעוברת ואמרו להאלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה. 

שהוא  ,נאמנת :אל ורבי אליעזר אומריםרבן גמלי .מאיש פלוני כהן הוא ?מה טיבו של עובר זה

אי אתם מודים  :אמר להם ר' יהושע .אינה נאמנת :ר' יהושע אומר .עדות שהאשה כשרה לה

לא אם אמרת בשבויה  :אמרו לו ?בשבויה שנישבית והיא אומרת טהורה אני שאינה נאמנת

וכי מה עדות  :םאמר לה .שיש לה עדים תאמר בזו שאין לה עדים שנשבית לבין העובדי כוכבים

אמר  .מפני שהעובדי כוכבים חשודין על העריות :אמרו לו .גדולה מזו שהרי כריסה בין שיניה

 ".יותאין אפוטרופוס לער :להם

פנויה שנסתרה הלכאורה, משמעות הביטוי בדברי ר' יהושע היא, שעוצמת הפיתוי כה גדולה, ש

 .  נבעלה לכשר םרק א אהוספק ה .בעלאינה אפוטרופוסית על עצמה שלא להיעם אדם 

את רש"י לא פירש כן, כי לא מובן מה עניין 'אפוטרופוס' לכאן. על כן פרש מיאן לרש"י אך 

כיון ": הגמרא כאשר הוסיפה. ורק 'לקמן מפרש'אלא הדגיש ואמר:  תו הראשונה,הופעבהביטוי 



אין אתם יכולים " רק עתה קיבל הכלל הזה משמעות. והיא: ",אין אפוטרופוס לעריותדאיסתתר, 

כלומר, אין מדובר בעוצמת היצר, ולא נאמר שהיא ". לא נבעלה :לומר ,להיות לה אפוטרופוס

לא יכולה להיות אפוטרופסית על עצמה ולשלוט במעשיה, אלא כיוון שהיא לא טענה שלא 

כי זו טענה  נבעלה, אנו איננו יכולים לקחת עליה אפוטרופסות ולהמציא לה טענה זו מעצמנו,

 חוקה וכמיגו במקום עדים. ד

פני האת הכלל 'אין אפוטרופוס לעריות' מצטטים כאילו הדבר מוסכם על הכול. אך כבר הקשה 

שאלה דברי ר' יהושע ולהלכה נפסק כר' אליעזר ורבן גמליאל, שלא השתכנעו מדבריו  ,יהושע

משמע  ,יאלבן גמלומדשתיק ליה ר" :(אמר להם אין אפוטרופוס ,)י"ג בולא חששו לכלל זה 

הא דאין אפוטרופוס לעריות לא הוי  ' יהושע,דאפילו לר ...'אין אפוטרופוס לעריות'דלית ליה 

  ".וכ"ש למסקנא דהיינו משום מעלה בעלמא שעשו ביוחסין ,רוב גמור אלא מדרבנן

לבעלה אלא נאסרת שה יאמסקנה גם ר' יהושע מודה שיש גבול לחשש מפני העריות, ואין ל

לגבי ייחוסי אלא ר' אליעזר ורבן גמליאל  ולא נחלק עלוסתירה. או בקינוי  בעדות גמורה,

נאמנת הפנויה  לגבי יוחסיןסוברים שגם הם ילו וא .לא די בספק אחד להתירשם  ,כהונה

ואפילו היא מעוברת, ומותרת לכהן.  ,שהתייחדה לומר, ששלטה בעצמה ונזהרה שלא להיבעל

חרה להיבעל לכשר ולכהן, והלכה בנאמנת לומר שו ,אישה בודקת ומזנהוברור שנבעלה, 

 כמותם. 

 

 העריותאת  רושמאפוטרופוס שיג. אין 

ים אחר המחפשת את מקור הדין ש'הולכ ,(א ב"י)חולין דברי הגמרא בבגם הכלל הזה מופיע 

, דאמר 'מכה אביו ואמו'רב מרי אמר: אתיא מ: "כמוסכם על הכולנאמר הוא . כאן 'הרוב

וליחוש דלמא לאו אביו הוא! אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא, ורוב רחמנא: קטליה, 

 ,בעילות אחר הבעל. ממאי? דלמא כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורין! אפילו הכי

 . "'אין אפוטרופוס לעריות'

על העריות להיות אפוטרופוס  אין גורם שיכול לקחת אחריות: אהימשמעות הביטוי כאן 

. איסורלשלול בוודאות אפשרות של ביאת אי אפשר אפילו בבית הסוהר לכן . וליהןע רושמלו

 . כדי להתיר את הבן 'רובדין 'על כן זקוקים ל

מסקנת הגמרא היא שאף על פי ש'אין אפוטרופוס לעריות', ומי יודע אם האישה נבעלה לאחר, 

 שרוב ,רובא בתר אזלינן" הולכים אחר הרוב, ורוב בעילות אחר הבעל, על כן הבן איננו ממזר:

 שיםנ דרוב פ' ',הבעל אחרת בעילו רוב' דאמר והיינו ,מזנות ולא מבעליהן רותעבתמ נשים

 " )בעל ההפלאה נתיבות לשבת ס"ג ח, וס"ד ט(.תמזנו לאו ,מבעליהן הן הנבעלות

מר היה צריך לומר בעברית פשוטה: 'אין שו .עדיין הביטוי 'אפוטרופוס' מוזר ואינו מתאיםאך 

לנהל את ענייני האדם נים אותו יותר מאשר שומר גרידא, ממלעריות'. "אפוטרופוס" הוא 

 יכול לתפקד, ואיננו משמש בשפה הרגילה.  ואינש חריג במקרה



 

  ?אפוטרופוסלאפוטרופוס יהיה מי ד. 

 (:ב' נדה ללהסביר גם את דחיית דברי ר' ישמעאל על ידי רבנן )משתמשת בכלל זה הגמרא 

 ,מעשה בקלפטרא מלכת יוונית שנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות :הם ר' ישמעאלאמר ל"

מאי  .אין מביאין ראיה מן השוטים :אמרו לו .ובדקן ומצאן זכר לארבעים ואחד ונקבה לפ"א

 :ורבנן .לשומר מסרינהו ,ורבי ישמעאל .הך דנקבה אייתרה ארבעין יומין והדר איעבר ?טעמא

  ."א עליהימא שומר גופיה בא ,אין אפוטרופוס לעריות

ועל כן יש בו  ,יש אחריות על האדםשומר לגם כאן חוזר תפקיד השומר. ואפשר לומר ש

שימנע  ,שומר /אפוטרופוסענייני עריות אין לסמוך על באפוטרופוס. אלא שהשל מתפקידו 

  ?מרוהש ומי ישמור על גם הוא בכלל הפיתויערבך ערבא צריך, שהרי  ,עבירה

 

 נשים אפוטרופוס לשמור מנים אפילו אדם כשר. אין מד

סוף פרק כתובות )על מחלוקת ר' יהושע ורבנן בירושלמי זיהוי השומר עם האפוטרופוס מקורו 

אבל במקום  ,במקום שרוב פסולין ?מה פליגין רבי יהושע ואילין רבנין ,הוון בעיי מימרא'(: 

א בשם רבי יוחנן ור' אילא בשם רבי אתא רבי יעקב בר אח .אף רבי יהושע מודי ,שרוב כשירין

 .הזנות רצה אחר הפסולים :סבר רבי יהושע .אפילו במקום שרוב כשירין היא המחלוקת :לעזר

אפילו חסיד שבחסידים אין ממנין  :דתני .אפילו כשירין מזנין :מתניתא אמרה :אמר רבי זעירא

  ל עריות".אותו אפיטרופוס ע

', כלומר, סביר שהמזנים הם מן הפסולים ולא חר הפסוליםהזנות רצה א'סבר ששאסר ר' יהושע 

פסול. על ידי ודאי בוהרי זה  ,אישה נבעלהאם אינם בכלל הספק, ומן הכשרים, לפיכך הכשרים 

 אומרלחזק זאת  .תולים בהם כשהם הרוב,ו ,ואילו רבנן סוברים שגם כשרים חשודים לזנות

 ל עריות".ממנין אותו אפיטרופוס ע אפילו חסיד שבחסידים איןוכן תני: ". הירושלמי

 לעאין למנות אפוטרופוס  -ת מדויקוהופעתו כאן  ,הביטוי 'אפוטרופוס'מתברר מקורו של כאן 

 ,אל ימנה אדם אפטרופוס בתוך ביתו :רבי אומר ,תניא" (:א ג"ס)ברכות מפורש באישה. וכן ה

 ".תו דברבתוך ביתו לא בא לאושאלמלי לא מינה פוטיפר את יוסף אפטרופוס 

 :ואמר להם הואהעתיק את דברי הירושלמי לדיון הבבלי: "( 11 'עמ צר הגאוניםאו)כת"י, ר"ח ה

". פי' אפי' חסיד שבחסידים אין ממנין אותו אפוטרופוס על העריות ,אין אפוטרופוס על העריות

אלא שבבלי הדברים באים לחזק דווקא את דברי ר' יהושע, ואף על פי שהוא מכניס גם את 

הכשרים לכלל הספק, חוששים שנבעלה לפסול. כי אם חסיד שבחסידים יכול להיכשל, בוודאי 

 אין לומר שאישה שולטת במצב ובודקת ומזנה. 

אהע"ז , וכן הוא בשולחן ערוך ב טו"כלהלכה )אסורי ביאה הביא את דברי הירושלמי הרמב"ם 

אע"פ שהוא עומד  ,יש שם נשיםאין ממנין אפילו אדם נאמן וכשר להיות שומר חצר ש" :(כב טו

ואסור לאדם למנות אפוטרופוס על ביתו שלא ינהיג אשתו  .שאין אפוטרופוס לעריות ,בחוץ



אין ממנין ". השומר האמור ברישא בר את השומר לאפוטרופוסיחוא סמך וה. "לדבר עבירה

אסור "אסור, משום שגם הוא סוג של אפוטרופוס שבסיפא, ו ,"חצר שיש שם נשיםלשומר 

 ". לאדם למנות אפוטרופוס על ביתו שלא ינהיג אשתו לדבר עבירה

 .גבוללו ציבה מוצמצמת אותו, מ, אלא עד לאין סוףלאיסור  שתושח אינהשל המושג, זו הגדרה 

 ןיאקום שבמאבל על האישה,  יחסי מרותשיש לו אדם כלומר, אפוטרופוס, הוא לשים סור יאה

  אין לגזור. ,יה בותלוהיא 

אפילו לדעת רש"י שאיש א' עם נשים הרבה מותר להתיחד כל שאין עסקו עם " :מחוקק חלקת

ולא דמי יחוד בעלמא לזה  .אפי' הכי הכא דהוא שומר בקביעות אפי' עומד מבחוץ אסור ,הנשים

 . "וגרע זה מעסקו עם הנשים ,שהוא אפוטרופוס וממונה עליהם

 המפ ( למדה"ה ר"ח)שו"ת שבט הלוי ב הפוסקים ניסו להגדיר את רמת הקשר והתלות הזאת.

או לגור שם בקביעות עם אשתו, אם  ,מותר לגבר לשמש בתפקיד במוסד של נשים דווקא היתר,

  :פופות לווכבו אינן תלויות הנשים 

אף על גב שאינו  ,דהא קאמר שאפי' עומד בחוץ אסור ,יראה שאין ענין זה שלפנינו לכללי יחוד"

ידו, ונכנעים תחתיו וחדת משום שהוא אפוטרופוס עליהן והם תחת וע"כ גזרה מי .מתיחד כלל

כיון דאין זה מדין יחוד אולי  ,ומה"ט לא ידענא אם גזרו גם בשנים ושלשה... חששו למכשול

והאי דיו"ד סי' רס"ז י"ט האשה קונה שפחות אבל אינה קונה עבדים, . כלל א גזרובהרבה ל

דדעת  ,והש"ך אם מותר לה לשכור משרת בקביעותדפליגי הט"ז , אפילו קטנים, מפני החשד

הנה  .ש"ך אוסר ג"ז מפני החשדדדוקא עבד אסרו שם מפני שכפוף לה מאד, וה ,הט"ז להתיר

אינו עבד כפוף  לודכל משרת אפי ,רומקום לאס המבואר דהי ,הט"ז שכ' שכפוף לה מאדמלשון 

מאד, ודעת הש"ך אפי' אינו דעת קדשו של הט"ז דבעינן כפוף לה  כל מקוםומ .לה במדת מה

אבל כל שאינו כפוף להם כלל, וגם הם  .נמי אסור ,אלא כפוף סתם כמשרת ,כפוף מאד כעבד

רק הוא קבוע שם  ,ולא נתמנה שומר הנשים ,אינם כפופים ונכנעים לו, ואין כאן איסור יחוד

ו בקביעות לשמור נכסי החצר וכיו"ב לפי דעתי אין מקום להסתפק בזה, וכן בדר שם עם אשת

 ."המנהג להקל בזה

יש  תלות גמורה, כמו במקרה של עבד או כל מקרה ש'כפוף מאד'מקום שקיימת כלומר, ב

למשל, אסרו שומר, אבל תלות חלקית ולא מוחלטת. ה. ונחלקו אם אסור גם כאשר לאסור

  תר. אין לו שום קשר עמן, ואינן תלויות בו כלל, מוש כיוון בנות,מר על מוסד של אבטח השומ

יש יחסי תלות ומרות בינו לבין הבנות. בידו להרחיקן, למרר את שמנהל אולפנא, לעומת זאת 

יש אפוא . 'אפוטרופוס לעריות' תושעאסור לכי . , יהיה אסורחייהן, להשפיע על רמת הציונים

הכרחי  םבל אא. ם שיש אפשרות למצוא מנהלת מתאימהבמקו ,להימנע מלמנות גבר לתפקיד זה

קיום המוסד, צריך לנתק את הקשר הישיר, הפיזי והמנהלתי בין המנהל לבין הבנות, להדבר 

 באופן שלא יוכל להכריע לבדו בגורלן במוסד. 

 



 . הכל כפי שאדם מכיר את עצמוה

אינו יכול להיות אפוטרופוס על עצמו שאדם  משמעו ש'אין אפוטרופוס לעריות', תפיסהמול ה

ניצבים דברי הריטב"א סוף , ניסיוןאפשרות של מנע מכל היועל כן צריך ל, ולשלוט ביצרו

אם ראוי לו לעשות הרחקה ליצרו  ,וכן הלכתא דהכל כפי מה שאדם מכיר בעצמוקידושין: "

ואפילו להסתכל בבגדי צבעונין של אשה אסור כדאיתא במס' ע"ז. ואם מכיר בעצמו  ,עושה

תכל ולדבר עם הערוה ולשאול בשלום שיצרו נכנע וכפוף לו ואין מעלה טינא כלל מותר לו להס

ור' אמי דנפקי ליה  .והיינו ההיא דר' יוחנן דיתיב אשערי טבילה ולא חייש איצר הרע .אשת איש

ורב אדא בר אהבה שאמרו  .וכמה מרבנן דמשתעי בהדי הנהו מטרונייתא ,אמהתא דבי קיסר

אלא שאין ראוי  .רןמטעמא דאמ ,בכתובות דנקיט כלה אכתפיה ורקיד בה ולא חייש להרהורא

לין בשמעתין כל הכד ,גדול שמכיר ביצרו ולא כל ת"ח בוטחין ביצריהן דלהקל בזה אלא לחסי

 ".ההני עובדין דמייתי

עליו לבחון עצמו ביושר אם יש כאן פיתוי בשבילו או  ,על האדםהאחריות ת א ליטריטב"א מה

יצרו נכנע וכפוף לו, מותר'. לא: 'הכל כפי מה שאדם מכיר בעצמו'. ולכן 'אם מכיר בעצמו ש

, שדחה את ההסתמכות על 'אין אפוטרופוס לעריות' ג"מאבן העזר  ,שו"ת דברי יציבראה גם )

 מדברי הריטב"א(. 

אפילו אנשים, השאר בין ליצרו הכנעת על יכול לסמוך הריטב"א הבדיל בין חסיד גדול שאלא ש

 יצריהן'. יש להם חולשות, ו'לא כל ת"ח בוטחין בשתלמידי חכמים 

 סוברהם, ל הרחקות חכמים, אבל במה שלא גזרו היתר לעבור ע מופיעלא  ח"קפהחינוך  בספר

אנחנו עכשיו אין לנו לפרוץ אפילו גדר "את עצמו: שייבחן  ,כל אדם לשהדבר מוטל עגם הוא 

קטן בענינים אלו כלל, אלא לשמור כל ההרחקים שהודיעונו זכרונם לברכה בפרט, ובמה שלא 

רו הם יש על כל אחד ואחד לעשות כפי מה שימצא את גופו מוכן כמו שאמרנו, שאם הוא הזכי

  ."ריך גדר אף על המותר יגדור עצמומוצא עצמו שצ

ועל זו אנו  ,הכל לשם שמים"שקבעו אלא ידים קידושין לא עשו זאת משנת חססוף בהתוספות 

 .(כ"שה קסוף לא תע ,סמ"ג)וכן ב ".סומכים השתא שאנו משתמשים בנשים

הכל לפי מה שעיניו : ( הסביר בכך את מנהג העולםה"כ' ד ידושיןקים של שלמה ) והמהרש"ל

רואות, וגם שמושל ביצרו, ויכול להתגבר עליו, מותר לו לדבר ולהסתכל בערוה, ולשאול 

בשלומה. ועל זה סומכין כל העולם, שמשתמשים ומדברים ומסתכלים בנשים, אבל מכל מקום 

לשמש לו בשפחות. ואם רואה שיצרו מושל ומתגבר עליו הרבה, יעשה הרחקה במרחץ אסור 

 ."אפילו בבגדי צבעונים אסור להסתכללעצמו, שלא ידבר כלל עם אשת איש, ו

הפרט האחרון, של רק לגבי אלא של כל אדם,  לא היסס ביכולת עמידתוהריטב"א גם שואפשר 

ר' עקיבא  ,)ועל כן ר' מאיר לחסיד גדול אפשרי רקוכיוצא בו זה הרכבת הכלה שיש בו קרבה, 

ן אם זה ובחצריך לנשאר בדעתו שכל אדם הרחקות, השאר אבל ב ,ופלימו שהתריסו נכשלו(

 .פגע בוי



  

 הממנים עצמם אופוטרופסים על אחרים. ו

"בימיו של ר' תנחומא היו ישראל צריכים לגשם. באו אצלו ואמרו : מופיע במדרשסיפור ידוע 

ר תענית שירד גשם. גזר תענית פעם ראשונה ושנייה ולא ירדו גשמים. פעם שלישית לו: רבי, גזו

קם ודרש, אמר להם: כולם יחלקו במצוות צדקה. קם איש אחד ולקח מה שהיה לו בביתו ויצא 

לחלקו, פגש את גרושתו. אמרה לו: זכה במצווה בי, שמן היום שיצאתי מביתך לא ראיתי טובה. 

ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים ונתן לה, על שום, ומבשרך לא  כיון שראה אותה ערומה

תתעלם. ראה אותו איש אחד, עלה ואמר לו לר' תנחומא: רבי אתה כאן ועברה כאן! אמר לו: 

ולא עוד אלא שנתן לה מעות, אילולי  ,מה ראית? אמר לו: ראיתי איש פלוני מדבר עם גרושתו

ואמר לו: יודע אתה שהעולם  ,תנחומא והביאוהיה חשוד עליה לא היה נותן לה. שלח ר' 

 ,מצטער והבריות עומדות בצער והלכת ושוחחת עם גרושתך ונתת לה מעות?! סיפר לו המעשה

ומבשרך לא תתעלם? באותה שעה הגביה ר' תנחום פניו לשמים ואמר  ,ואמר: ולא כך דרשת

ולא היו עליו  ,אכזרילפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, מה אם זה שהוא בשר ודם ו

מזונותיה נתמלא עליה רחמים ונתן לה, אנו, שאנו בני בניך, בני אברהם יצחק ויעקב ומזונותינו 

עליך, על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים! באותה שעה ירדו גשמים ונתרווח העולם" 

 )מתורגם מויקרא רבתי ל"ד י"ד וירושלמי כתובות ס"ב ב(. 

אומרת 'אין  אחת. של התמודדות עם הלכות צניעות תגישו שתי מופיעות הזה בסיפור

, גם שהיוא איש בין קשר כל מציגהו ,חושדת באדם ובכוונותיואפוטרופוס לעריות' ועל כן 

נעשה  ,חברהה נוהגימ וחריגה שינוי כללפיכך . מיניות בכוונות כלוקה כשאין בו עצמו איסור,

במקום . שלכים מלהאנשיה את  עומנלו יעותצנעל ה פקחלמצווה ציבור ה. חמורה עבירה

ולתקנם, הם ממנים  וסים על עצמם, לבחון את מעשיהםשאנשים ייקחו אחריות ויהיו אפוטרופ

 . הםלמצוא את נגעיו הםלחשוד ב ,זולתם לעאת עצמם אפוטרופוסים 

עלולה להחטיא את כי היא , כזות סטיפורמאליחיצונית ה תפיסמדרש מדגיש שיש להיזהר מה

יצור מסגרת אטומה, מה שאסור אסור, אך החששות היתירים והחשד ללא גבול, עלול ל. מטרהה

 ,מה שיאמרו הבריותמ תעלםהליש אבחר ה הבמקרה ז. חליפה עיקר בטפלמנוכרת ואכזרית, המ

, 'תתעלם לא ומבשרך'החסד,  של הפנימי אחז בתוכןהוא  .מן המחיר שהוא עלול לשלם על כךו

  .לעולם הביא ישועההנכון ו ה את המעשהעשכך בו

להעמיד את החיים על התוכן דרש  ישעיהו. יפנימה המוסרי התיקון לבקש את תורה של דרכה

נּו ָלָמה(: "ח-ג ח"נ) ולא על המעשה החיצוני ,הפנימי מְׂ ֹלא צַׁ יתָ  וְׂ ינּו ָראִּ נִּ ֵשנּו עִּ ֹלא נַׁפְׂ  ֵהן? ֵתָדע וְׂ

יֹום ם בְׂ כֶּ אּו ֹצמְׂ צְׂ מְׂ ץ תִּ ָכל ֵחפֶּ םעַׁ  וְׂ ֵביכֶּ ֹגשּו צְׂ נְׂ ָך ָלָרֵעב ָפֹרס ֲהלֹוא. תִּ מֶּ חְׂ ים לַׁ יִּ ֲענִּ ים וַׁ רּודִּ יא מְׂ ת ָתבִּ ". ָביִּ

 שיכניסמבקשים ממנו , הצום ביום לפיו אוכל כניסי אשל ,אותו ייסראת העשיר ול צערבמקום ל

 הנביא דברי את מלביש תנחומא רבי של הסיפור .והרעבות הרעבים של לפיהם האוכל את

ן ידו בתחילה נתשעל  .עצמו תנחומא' ר על מסוימת גם ביקורת ממנו עולה .חיים בצבעים



ת והתרעמו על אותו אדם שנתן תעניל'אפוטרופוסים', שראו רק את החיצוניות, החשיבו את ה

  .התוכן הפנימי של המעשים ואז בא התיקוןאל רבי תנחומא זר ק לבסוף חר, כסף לגרושתו

 

 

מן זוג אפוטרופוס להציל עצמו עשה אביי שעל  (א ב"נסוכה )סיפור נוסף הגמרא מספרת 

איזיל  :אמר .נקדים וניזיל באורחא :אביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא אתתא: החטא

כי הוו פרשי מהדדי שמעינהו דקא  .אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא .אפרשינהו מאיסורא

לא הוה מצי לאוקומיה  ,מאן דסני לי הוהאי  :אמר אביי .אורחין רחיקא וצוותין בסימא :אמרי

כל הגדול מחבירו  :אתא ההוא סבא תנא ליה .אזל תלא נפשיה בעיבורא דדשא ומצטער .נפשיה

  ."יצרו גדול הימנו

 להצילם מן החטאביקש אביי (, רש"יהזוג הזה לא היה מושלם, בדרך הארוכה יש איסור ייחוד )

מחשבת והנה התברר לו לבסוף ש אה אסורה ממש(,)לא מן הייחוד, שהרי לא ראוהו, אלא מבי

בלא שעלתה בו  ,הלך בדרך ושוחח בנעימות ,תמיםיה העבירה הייתה בראשו שלו, ואילו הזוג ה

ייחוד ממש,  איסורלא היה שם היו מצויים בדרך עוברים ושבים ואולי ו מחשבה מינית כלל.

ויסטו מן הדרך  ,רוב הדעתאבל אביי ששמע אותם מתוועדים ללכת יחד, חשש שיגיעו לקי

זו ביקורת  אחרים. שלא בדין עלעל התנשאותו , ת עצמוא קראביי מבלעבור עבירה. גם כאן 

שאולי נצא  ים,ואין לנו למהר להיות לו אפוטרופוס, י על עצמואאחרכל אדם מלמדת ששבה ו

 מקלקלים ולא מתקנים.

 


