
  

  מחיצה בין אנשים לנשים
  ., שבע ברכות וחופה) בסעודותה ., שיעורים ובתי ספרג) בדרשות ב) בבית הכסת. א) בריקודים וחתוה.

  ב- נא, א סוכה
חלקה היתה בראשוה והקיפוה גזוזטרא ...  מוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת שים ומתקין שם תיקון גדול

ות מלמעלה ואשים מלמטה תו רבן בראשוה היו שים מבפים ואשים מבחוץ והיו באים והתקיו שיהו שים יושב
התקיו שיהו  ,ועדיין היו באין לידי קלות ראש ,התקיו שיהו שים יושבות מבחוץ ואשים מבפים ,לידי קלות ראש

  .שים יושבות מלמעלה ואשים מלמטה

  פ"ח הי"ב הל' לולברמב"ם 
  מלמטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו.מקום לשים מלמעלה ולאשים היו מתקין במקדש 

  פ"ה מ"בסוכה ניות להרמב"ם פירוש המש
  מקום האשים, כדי שלא יסתכלו האשים בשים.משים ומקום לשים, ומקום השים למעלה אמקום ל תקיםהיו מ

  הגהות מנהגים (מנהג כל השנה ס"ק יד)
אין לברך שהשמחה במעוו, לפי שאין שמחה לפי  ,כגון בסעודת שואין ,ה את זהכל מקום שהאשים ושים רואין ז

  הקב"ה כשיש בו הרהורי עבירה.

  שוע"ר סי' עה
  טפח מגולה באשה במקום שדרכה לכסות ... אסור לקרות ולהתפלל כגדו. א

  פלל כגדה.שער של אשה שדרכה לכסותה ערוה היא, מפי שמביא לידיד הרהור, ואסור לקרות או להת ד

  שוע"ר סי' קלא
אפילו איו פתוח לו ווהגים  ,ובית הכסת של שים היא כבית אחד לעין זה עם בית הכסת שהספר תורה בתוכה ג

  .לומר בו בפילת אפים

  שוע"ר סי' קצט
  .שים האוכלות עם ג' אשים שחייבים לזמן חייבות גם הם לזמן עמהם ו

משא"כ כשיש זימון בלא  ...שראה כפריצות כשיכר צירוף שים עם אשים בזימון  מפי ,אם רצו לצרפן אים רשאים ז
אין  ,אף שהשים והעבדים מצטרפין לצאת ידי חובתן בשמיעה מהמברך ולעות אחריו בברכת הזימון ,שים ועבדים

  כיון שאין צירופן יכר כלל בברכת המברך. ,בזה משום פריצות

  שוע"ר סי' שטו
כגון מחיצה שעושין  ...לציעות בעלמא  ...באהל שהוא גג אבל מותר לעשות מחיצות עראי לכתחלה בשבת  וכל זה ג

  בשעת הדרשה להפסיק בין אשים לשים.

  שוע"ר סי' תקכט
שלא יתקבצו שם  ,חייבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבין ומחפשין בגות ופרדסים ועל ההרות יג

וכן יזהירו זה לכל העם שלא יתערבו אשים ושים בבתיהם לשמחה  .אכול ולשתות ויבואו לידי עבירהאשים ושים ל
  .אלא כולם יהיו קדושים ,שמא יבואו לידי עבירה ,ולא ימשכו ביין

  פי"ג סדר ברכת הנהנין
וישמעו עשרה  ,םולכן כל אשה יולדת כשתקום מחליה תברך בבית הכסת של שי ,שים ועבדים חייבים בברכה זו (ג)

  .אשים מבפים

  ס"ג שצא 'סי יו"ד רמ"א
 ברכת שם שמברכין הכסת בבית שעושין בחופה אבל שם, ושמחין ושותין שאוכלין החתוה שעושין בבית זה וכל

 שבעה. אחר מיד מותר כלל, שמחה שם ואין ושואין אירוסין

  אגרת ז' קבאגרות קודש חלק יט 
איז דאס דאך געמַאכט חוזק פון זיך  –גלאז  דורכזיכטיגעדי אויבערשטע טייל איז פון לכתבו, וועגן ַא מחיצה וואס 

  אליין, וועמ[ע]ן ַארט מען אויס דערמיט?

  אגרת ח'תתבאגרות קודש חלק כג 
  . , שאיה זכה להמביטים מעזרת אשיםלמעלה מקומת איש –המחיצה 

  אגרות קודש חלק כה עמ' ב
מתחיל מגיל הכי רך, שהרי אין זה וגע לחיוב המחוכים והמחוכות במצוות, הייו לעות  הפרדת בים ובות בחיוכם...

 .הבר מצוה ובת מצוה שלהם, כי אם הרבה שים לפי זה אשר הרגל התיוק והתיוקת מאז עשה טבע לשים הבאות


