
  

האם צריך לעמוד מפי 
  אישה זקה או חכמה

מפי[סי' תקע"ח] כתב בספר חסידים 
[ויקרא י"טשיבה תקום והדרת פי זקן 

ואפי' זקה, ואף השים תקומה, –ל"ב] 
וערים להחבא אבל כבודם של שים

ראוי ערים[איוב כ"ט ח'] , שאמר ובפים
וחבאו, כל כבודה בת מלך פימה

כך הגי' בספר חסידים הדפס. ([תהילים מ"ה י"ד]

  .מכת"י וד"י, וכך הובאו דבריו בפוסקים)
כתב להעיר על[שם] ובהגהות האדר"ת 

דבריו דלכאו' יש לדרוש לפי מאי
ישודקימ"ל זקן שקה חכמה, כל ש

, והי שי אסורותבזקן ישו בשיבה 
ללמוד תורה ולא וכל לומר עלייהו זקן,

  אים בשיבה. עכ"ד.
ולכאו' צ"ל דמ"ש דאסורות ללמוד
תורה, ר"ל דאסור ללמד אותם תורה
כדרך האשים, דכל המלמד ביתו תורה

.[קידושין ל"א]כאילו מלמדה תיפלות 
דהא ליכא לאישה איסור ללמוד תורה,

יש לה שכרדרבה דאם לומדת תורה וא
כאיה מצווה ועושה וכמ"ש המחבר
ביו"ד סי' רמ"ו. וא"כ צ"ל דכוותו
דמסתברא דדיבר הכתוב במי שרגילות
לבא לכלל זקן דהייו האשים ולא
שים דאין רגילות שיהיו בכלל זקן כיון
שאסור ללמדם תורה, וא"כ ה" ימא

  דאים בכלל שיבה. 
ושיא על דברי הספרוא"כ תו ליכא ק

ידים דהלא שפיר יכולה אישהחס
להיות בזקה, אלא דאיו דרכה. (והיה
מקום לומר דכוות האדר"ת דכיון
דאישה איה מצווה ללמוד תורה, שוב
ליכא בה דין זקן, וכמ"ש המחת חיוך

אולם לשוו שכתב –המובא לקמן 
  דאסורות ללמוד תורה לא משמע הכי).

זה תלה ידון צווה ר"ז][מובמחת חיוך 
במח' הראשוים אי בעין לעמוד מפי
זקן אשמאי, דלדידן דקימ"ל כאיסי בן
יהודה דצריך לעמוד אפי' בפי זקן

(יעויין בשו"ע יו"ד סי' רמ"ד ס"אאשמאי 

, א"כ בודאי דיש לקוםובש"ך שם ס"ק ב')
מפי אישה זקה. אולם לדעת הרמב"ם

בפי זקן דילד חכם איו צריך לעמוד
סגי בהידור וא"צ לעמודאשמאי אלא 

אלא בפי זקן חכם, בודאי דא"צ לעמוד
  בפי אישה.

שאל אי[סי' ק"ד] אולם בהלכות קטות 
בעין למיקם מקמי סבתא. והשיב
דמסתברא דאין חיוב אלא באשת חבר,
מיהו מצא בספר חסידים להיפך.
עכ"ל. הרי דמסברא ס"ל דא"צ לקום

יוזקה, אלא דציין בדבר בפי אישה 
  דבספר חסידים מצא להיפך.

–כתב [יו"ד סי' כ"ח] ובשו"ת בית יהודה 
ראיתי לבעל הלכות קטות דסתפק אי
בעין למיקם מקמי סבתא יע"ש,
והראה לע"ד בפשיטות דחייבין לקום
מפיה אם היא בת ע' שה, דהא במצוה
בפי שיבה וכו' ודאי דחייבת בה גם

מןהיא מצות עשה שאין הזהאישה, ד
גרמא ושים חייבות בה כדמוכח מספר
המצות להרב וכדכתב בהדיא בספר
החיוך, וכיון דהיא חייבת לכבד
אחרים גם אחרים חייבין בכבודה אם

  היא זקה או חכמה. עכ"ד.
וא"כ לעין דיא, אחר שמציו בדברי
הספר חסידים דפשיטא ליה דיש לעמוד

ן הוא דעת המחתבפי אישה זקה, וכ
ך לדיא, והכי פשיטא ליה לביתחיו 

יהודה, לא שבקין כל הי מחמת דברי
ההלכות קטות, ובפרט דבחיוב

  דאורייתא עסקין. 
[בהגהותיו לטור יו"ד סי' רמ"ד]וכן בכה"ג 

הביאו[לסי' רמ"ד] ובהגהות יד שאול 
  לדיא את דברי הספר חסידים.

בתוךאולם בעין מ"ש הבית יהודה 
אף לאישה חכמה, לאודבריו דיש לקום 

מילתא דפשיטא היא, וכבר סתפק בזה
[בהגהותיו על הספר חסידים]המשת חסידים 

באישה חבירה וחכמה כברוריא אי -
מחוייבים לקום מפיה גם טרם שהגיע
לשות זקה, אי אמרין גם בזה זקן

[ה"ל]שקה חכמה. ע"כ. ובמחת חיוך 

א"צ לעמוד מפי אישהכתב דבודאי ד
חכמה שלמדה תורה, דאין חכמה
לאישה אלא בפלך, וכל הדיים שצריך

    בס"ד

  מיקתאעא מעתש
  

  האם אשה רשאית להיות "מטפלת" בביתה
אלא  ,וכי בן אם מסית בן אב איו מסית ,"כי יסיתך אחיך בן אמך" 'ליחוד מן התורה מין שא "רמז" (פ:) קידושיןב חז"לרשו ד

  עם כל עריות, ע"כ. ואסור להתייחדמו לומר לך בן מתייחד עם א
 אליבא) שם( הרמב"ן בהשגותיווכן למד  ,אלא מדרבןאסור רמז איו דכל מה שלמדו חז"ל ממשמע ד (שרש ג) רמב"םב ועיין
 עי'. ו)שם( בלב שמחוכ"כ . ם רמז הרבה פעמים הוא איסור תורהכתב שהרמב"ם מודה שג )שם( במגילת אסתרהרמב"ם. אמם ד

  . דרים לט:)- (מכות ב: במהרצ"חו (שם)  טבא במרגיתא ,(שם) ופריםבקאת ס
, ןשכוותו דאיסור זה איו אלא מדרב  הפוסקים 'וכת. "מפי הקבלה" דהוא (אס"ב פכ"ב ה"ב) הרמב"םלעין איסור יחוד כתב מת אבו

שהרי כתב כלשון  (שם סע' א)השו"ע  שהוא דעת 'רוכן  .(שם) "מבמג עוד ועי'. ) שם( ביאור הגר"או רסי' כב) ע(אה" ב"י, (סי' רמב) תרוה"ד עי'
  . (ר א כלל ב ח"ג סי' כ אות ג) במורת המאורו (כלל קמב אות א) בקשו"ע ן קטוכ ",תורהסור יא" שהואט מיהשו דשם הטור

 חרדיםה ,סי' כ)פ"ד (קדושין  יש"שה וכן הוא הכרעתשהוא איסור תורה. ועוד הרבה ראשוים (שרש ג ד"ה ומה שדקדק)  רמב"ןה אולם דעת
' ועי .(ח"ה סי' רא) שבט הלויוה (אות ב) ערוה"שה ,(כלל קכו אות א) א"חכה ,ברכות לא: ד"ה אם ראה תראה)( פ"יה ,(סי' עג) חו"יה ,(פל"ב אות כה)

לגלות  "לא תקרבו"שכלל איסור זה בלאו ד )קפח (מצוה חיוךב . ועי'(ח"א סי' ז) בלהורות תןויד) -ח"ג סי' קג אות יג( מחת שלמהב עוד
ע או כלול בשאר מצות "סתפק אם הוי "עשה" בפמ(זהר הרקיע אזהרה יא)  הרשב"ץו ."ח פס' ו)(ויקרא פי הכלי יקרמ וכן משמע, ערוה

  ., עיי"שדעריות
 וא הביו מדרבן אלאאסור איו ש (בית השים אות טז) ת אדםביה דעתכל זה ביחוד איש ואשה, אולם במקום דאיכא יותר משתים ו
אלא  ליכאגויה לכו"ע ב יסור עריות אבל בפויה שאיה דה או יסור תורה אלא בא. וכמו כן ליכא א(שם אות ח ובהוספות) דבר הלכהה

  . (שם סע' ב) שו"עבו  (לו:) ע"זב ,כא:)- (כא. סהדריןב כמבואר ,איסור דרבן
ו רבי אלעזר אומר אף מי שאין ל ,(תיוקות) סופרים אשהולא תלמד  תיוקות רווקלא ילמד אדם " (פב.) ןי קידושמס' ב הה שיוו

ללמד סופרים. והה לדעת תא קמא דוקא רווק  אסורה מבואר דאיש אסור ללמד תיוקות וכמו כן אשה ."אשה לא ילמד סופרים
  לא ילמד תיוקות, ולדעת ר"א אף מי ששוי לא ילמד אא"כ אשתו שרויה אצלו. 

שה לא ילמד תיוקות מפי שאמותיהם של ן לו אמי שאישפסק ש (פכ"ב הי"ג)הרמב"ם  שהביאו דברי )סע' כ סי' כבאה"ע ( "עשובט ועי'
' איה עמו בבית הספר אלא ייכול ללמד תיוקות אפ אשה (למלמד) אם ישאלא ד ,איכא משום גירוי היצרהבים באות לבית הספר ו

   תלמד קטים מפי אבותיהם שבאים בשביל ביהם ומצא שמתייחדים עמה. ואשה לא ו.היא בביתה והוא מלמד במקומ
א"כ אין שם יחוד כלל ו ,בית הספרבאלא  ודאיש המלמד תיוקות מסתמא איו מלמד בבית  רמה אות י), ויו"ד סי' אות ישם ( ב"חה יארבו

דשמא בבית שהיא דרה שם איכא חששא  אבל אשה שאיה מלמדת אלא ,אין איסוראם הוא שוי ולפיכך  "גירוי"אלא חששא ד
שם  ע ה"א ( פרישהה' ובדרך זה כת .קט הרמב"ם בבית הספר גבי איש המלמד תיוקות, ע"כ"ה ומש ,ה עמהלכשאין בע יבואו להתייחד 

  . ) ס"ק זסי' רמה יו"ד  ( ט"זבועיין , (ס"ק כא)  הב"שוכן קט  ,(ס"ק כא) החלקת מחוקקו אות כה)
או כר"א דדוקא  ,עמו בעיר אפילו אין אשתו שוי רשאי ללמדכל שהוא ד "קהאם פסקין כתללמד תיוקות  אישלעין מציו מח' ו

פסוק כדעת להטור הרמב"ם ושדעת  (יו"ד סי' רמה) בב"י  עי' ,אשתו בעיר סגי אם , אבל להלכה מוסכם הדבר דעכ"פאשתו בעיר שרי כש
(בוטון   בם ר בלח ועי', פסקו כדעת ת"ק (כלל קכו אות י) כ"אהחו  (ס"ק יט) הב"ש ,(שם) המגיד משהאולם . (יו"ד סי' רמה) הב"חוכן פסק  ,ר"א

ועי'  דלא בעין אשתו בעיר. מהג העולם כדעת הלחם רבכתב ש  סי' סה אות יג)  ח"ד  ע"אה ( האג"מו . (שם) ובבאר הגולה )מובא ברע"א שם סי' ד 
    . ג) (סי' יב אות דבר הלכהוב   (ח"ה סי' רו אות א) בשבט הלוי

מהי  בעלה בעיר ד(שם אות כו)  פרישהה , דעתמותרת ללמד יר"בעלה "בעע"י שאם הלעין איסור אשה ללמד תיוקות מציו מח'  ולםא
"ד דהוי רק חשש שיבואו לידי כ"ש ב כמבואר באה"ע סי' כ"ב, בפועל יחדתימהי אף כשמת  זהדהרי  ,כ"ש הואוכי אימת בעלה עליה 

 לעין איסור "יחוד" 'כתשת"ש אות ז) (כלל קכו אות ה מובא בפ "אבחכ[והה  .אליבא דהשו"עאף  (ס"ק כא) ת מחוקקהחלקכן קט ו .יחוד
 .סי' סה אות כא)ח"ד  ע "אה( אג"מהופכ"ד אות ו) ( בדחי ישראל וכן קט עלה בעיר.בא לא מהי יה השאם הלכה למקום שהוא איו יודע איפ

 (ח"ג סי' קפ) בט הלוישב  'אם בעלה בעיר. ועי כשלילהטבע אישה שלא כי מותר  בכה"גדאף  ההורב)  (דבר הלכה סי' ז אות  החזו"אאבל 
  . ולקמן בהגה בשם האג"מ]

שרויה אצלו ממש בעין. אלא דצ"ע דהרי כל שבעלה בעיר ליכא  אלא "בעיר הבעל" בזהדלא מהי  )ס"ק ז(סי' רמה  ט"זה ל דעתבא
  . "למשום יחוד כ

' בעלה בעיר איכא יבה אפ סובג ,גייסי בהיום  ביהם יום יםאף אם בעליהם בעיר אסור דכיון דמביאד יו"ד סי' רמה אות ה)(בברכ"י שו"ר 
אבל  ,שמא יבואו להתייחד הייו בחשש איסור יחוד מה"תל[והה אפשר דהא דחיי'  )כ(יו"ד סי' רמה אות  ערוה"שהוכן דעת  משום יחוד.

רים ובין תלמד קטים בין זכ וכן אשה "אחת" לא דכתב  (כלל קכו אות י)  א"בחכ משמע זרו כולי האי, וכןבאיסור יחוד דרבן שמא לא ג
דאף אם יבואו לידי יחוד הרי יחוד כזה איו אלא  קבות. משמע מדבריו דהחשש הוא דוקא אם איכא מלמדת אחת משא"כ בשתים

   .], וצ"עמדרבן
דהח"מ לדיא כיון ד שכתב  )יחאות  שם(  אג"מב יעוין . ו"גס בה" ראה דחידוש הואדבכה"ג בכלל  והערוה"ש הברכ"ידמש"כ  אלא

   .באקראי דרך ארעי שרי בכל גוואשהוכיח ד  (ח"ג יו"ד סי' רמה) ביפה ללבועיין   .התירו כשבעלה בעיר יש להתיר והב"ש
, [ולעין מוסדות עי' בהגה לקמן] "גן פרטי"ב )מיחוד מציליםשאים ( תיוקות קטים ללמדמה שהגו הרבה שים ב יש לדון עתהמ

בעיר  מצוי היכן שאין בעלהד, אלא לזה סומכים על דעת הסוברים דבעלה בעיר מהיהם בעיר, י"ל דאלו שהן שואות ובעלי ובשלמא
    .סמכו בכה"גמה צ"ע על ללמד תיוקות משום חשש יחוד, וא"כ  האסוראו שהיא רווקה או אלמה מוסכם הדבר ש

שואות וה וה ו מצוי בעלה כשהןדס"ל דדין זה לא (דהיא שיטה יחידאה) (שם)  רא"שי הפסקהדסמכו על דברי  יש ליישב בדוחק ,בעיראי
 האידאד ומריש ל ) שמא יבואו לידי יחוד חששדהוי (דלעין זה  (שם) אג"מה סברת אפשר מי לומר ע"פ או אמר אלא לאשה פויה.

 אלו שאין לעמ"מ קשה ד אלא .בעלה בעירחשיב שאפשר לבא בחזרה באותו היום ל רך רחוקה כדשהוא ב מכויות אף דאיכא
  שואות, וצ"ע. 

ובין  שהשים מלמדות לתוקות בין זכרים דכבר תפשט המהג 'שכתס"ק לב הובא באוצר הפוסקים שם אות ס בהגה) שם (באפי זוטרי שו"ר 
ל כה"ג י קטים מפי שאין עליהן עול הבית כ"כ ויכולות להשגיח על התיוקות, ובכקבות, ובפרט האלמות הן עיקר המלמדות לקט

ן הה לבדן בבית איכא שם מוטב שיהו שוגגיןלהם לישראל  חאמריים, דסו"ס אפילו תהייוקות גדולים וקטולא מקרי יחוד   תי
בדברי . וכ"כ (עכ"פ כשאין בעלה בעיר)בדאפשר בזה  דלכתחלה יש להיזהר. ולמעשה ראה גמור, וזה טעם ההיתר שתפשט, ע"כ

, דכיום מחמת הצורך דברי האפי זוטרידיש להוסיף על  (הליכות בת ישראל פ"ז הגה מד) הגריש"א זצ"לדעת ה הו[  .(סי' כב הגה קסח) סופרים
 ,(סי' יג אות ד) בדבר הלכהו מ פכ"ז) (ח"ו סי' צי"אב בזה , ועי'במורות כיון שמלמדות במוסדות שיש שם יוצאים וכסים אין שייך האיסור

למקום  וחיי' דשמא יבואה י"ל דלא מהי פ"פ דהרי רגזרה לכאוה, אולם לפי טעם בדין זה ה"רהאם מהי פתח פתוח לרעי' עוד שם ו
    .]יחוד, ועי'

העירוי דיש אלא דה"ל. דלא שייך טעם היתר  )מטפלות(מיישבים לאלו שעוסקות בתיוקות ממש  האפי זוטריאכתי אין דברי  יהומ
  שמור עליהם שרי. רק ל , אבלסופרים "תלמד"שלא  לומר דדוקא גזרו על אשה
 ) ידון דשם(לחלק מכתב  (יו"ד סי' רסז סוף אות ז) בברכ"יתלוי בפלוגתא, דהרי  (אם מטפלת מי בכלל הגזרה)ולכאורה ראה דדבר זה 

איכא אשים ד וכיון ,ואין דרכה של אשה בכך ):(יומא סושה אלא בפלך אין חכמה לא כילא תלמד אשה סופרים ד גזרוחכמים ד
, ע"כ. וא"כ י"ל דדוקא במלמדת גזרו משום דאיכא אשים מלמדים, הוי גזרה שרוב הצבור יכול לעמוד בה כאורחייהום מלמדי

גזרו דהרי רוב הציבור לא דאשים יעשו במקומן וע"כ י"ל דבכה"ג לא " שעושות מעשה שים לא שייך לומר ותלפמטמשא"כ ב"
  . יכולים לעמוד בה

(ומטעם  אזלי בתר טעם התקה "דשמא יבוא להתייחד"משמע דלא מחלקים בהכי אלא  (ס"ק לא) והש"ך )(יו"ד שם אות יד הב"חמאולם 
ון דטעם י"ל דכיולפי דבריהם  ולא חילקו כדבריו, לשיטתם כמבואר בברכ"י שם )כור משרת יהודיזה כתבו דאלמה אסורה לש

מצאו לימוד זכות  וע"כמידי פלוגתא לא יצאו עכ"פ כן  ' א 'אפיומ"מ  הגזרה שייכת גם ב"מטפלת", י"ל דגם בכה"ג גזרו, ועיין.
  ודו"ק.  ,)שרי  אף לרווקהולפי טעם זה ( וכדעת הברכ"י  ה"ל חילוקדסמכו על  למהג להקל בזה, והייו

  ג| ה'תשע''  וירא| פר'     "חיקגליון  
 'רמות ב  קהילת ''חיכי הישיבות'',
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חכם בודאי לא שייך באישה אף שהיא חכמה,
דאיו קרא חכם רק אם מצווה ללמוד ולקות
חכמה, וע"כ אפי' עבד חכם כטבי עבדו של ר"ג
מ"מ אין לו דין ת"ח. אלא דאפשר דדין בעל

מדקדקים במעשיהם, מעשים יש להם אם הם
' בשו"ע סי' רמ"ד ס"ב (צ"ל י"ב) דין בעלעי

  מעשים, כן ראה פשוט. עכ"ד.
וכיון דאין דברי הבית יהודה מוסכמים לדיא,
א"א לחייב אדם לקום מפי אישה חכמה,
אולם כיון דמידי ספיקא לא פקא ובמצוה
דאורייתא עסיקן, מילתא דמסתברא דיש

  לאדם להחמיר בזה.
[פרשתהמצות דדבר חדש מציו בשער אלא 

ובאישה אמר ויראת - שכתב  ,קדושים]
מאלהיך, יראה בלב, ואין צריך לא קימה ולא

  הידור. 
[קוטרס סוד ישרים ח"בוביאר דבריו ברב פעלים 

דכוות רביו האר"י ז"ל דכיון שהאישהסי' ט'] 
רמוזה במלכות, ושם ליכא עין זקה וחכמה,

לכן יא בלב שאין בה מעשה,אלא רק יראה שה
האישה התחתוה שהיא רמוזה אליה אין לו
חיוב לעשות שום דבר של מעשה לא קימה ולא
הידור. והזכיר דברי האר"י בהלכותיו בבן איש

  .   [ש"ש פרשת כי תצא ס"ק ט"ז]חי 
איברא דלכאו' לעין מעשה, כיון דבדברי
הפשטים מבואר דיש לקום לפי אישה זקה,

, אין בכוחו להקלא דאף בפי אישה חכמהוי"
לדיא מחמת דברי המקובלים שלא זכרו כלל

  בדברי הפשטים.
שאל אי איכא חיוב[ח"ב סי' קי"ד] ובשבט הלוי 

קימה בפי שים, וציין בדבריו לדברי הספר
חסידים, ולדברי האר"י, וכתב דע"כ ראה
דבסתם אישה אין בכוחו לחייב עמידה, זולת

א  מפי מצות קימהם מעוברות וכיוצ"ב, לשי
בלבד, אלא דפעמים גם מצטערת הרבה
בעמידה ואיכא מצוה, ולפעמים איכא מי
הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים, והכלל
הוא דהחכם וירא אלקים עושה כל לקדש שם

  שמים ולאהב אותו על הבריות. 
שאל שוב לדבריו[סי' ק"ל] אולם בח"ה 
וטהב דאישה זקה דעה"ת הזכרים, והשי

ששיטת האר"י הקדוש וספיקו של בעל הלק"ט
איו עושה זה רק לספק בהל', כיון דבשאר
פוסקים מפורש לחייב, וא"כ מספק חייב
לעמוד, ולעשות עכ"פ איזה הידור כמבואר

  ביו"ד סי' רמ"ד.  
אלא דמ"מ כתב דכיון דבשו"ע סי' רמ"ד ס"א

מגיל פסק דזמן קימה בפי שיבה הוא
רא"ש והטור וש"ר, אלאשבעים, והוא מה

דבברכ"י יו"ד שם מביא משמיה דהאר"י
דחייב לקום כבר מגיל שישים ומעלה, השתא
לעין שים ודאי א"צ להחמיר לפי שבעים
דאיכא כעין תרי ספיקי להלכה, חדא משמעות
כל בעלי ההלכה דרק מגיל שבעים בעי לעמוד,

מה באישה, אבלועוד דאולי אין כלל חיוב קי
  בעים יש מקום להחמיר. עכ"ד. אחרי ש

ויש עוד להוסיף בזה דבאישה מעל גיל שישים
איכא להקל ממ"פ, דלדברי הפוסקים  ליכא
חיוב לקום אלא מגיל שבעים, ולדברי האר"י

  ליכא כלל חיוב לקום מפי אישה.

  פיי מוסר
  עיי שבת קדש
-  ת השבתהשפע אלוקי שמרגישים בכיס

ומאהבת השם יתברך את עמו ישראל, וכדי"
להסיר מלבם כל ספק, תן את שבת קדשו שהוא
אות ברית ביו ובייו, ובמוחתו לא ישכו

  ערלים, 
במה שירגיש כל איש ישראל  בעצמו שפע אלוקי,

ו, ושמחה יתירה שופל עליוואור פיו כי רצית
שבת בלי מתכוין מיד בהכסת השבת, וליל של

בלתי ספק שאין כולה אור ועוז וחדוה במקומיו,
זה רק יצוץ האור והשמחה המבהיק ממקום

  שהבואה יוצאת משם.
שאף על פי שאין לו לא ביא ולא חוזה, ואחו על
אדמה טמאה, עם כל זאת לא עזב ממו חסדו

ו, להשפיע עליו אור אלקים מידי שבתואמית
  בשבתו...

רור גמור שאין אחריו ספק, כיובזה תברר לו בי
תורתיו תורת אמת. וזהו גם כן מטבע הפש
שהוא מקור השמחה, ומטבע מצוות השם שהם
משמחי לב, אשר שיהם חצובים ממקום האור

ושקועים וכלואים במעבה חומר האדם, והשמחה,
יום שבת -ומת זה בבא עת דודים שישמחו זה לע

ם לקראתקודש, כאשר ישמח כרי בארץ מרחקי
אוהבו וקרובו שבא מארץ מולדתו. וזה סוד בואו

ספר החיים לאחי( ".וצא לקראת שבת המלכה
[א.ה. וכמובן )המהר"ל, ספר פרסה וכלכלה פ"ו

שהרגשה זו משתית לפי מצב האדם, דרגתו, ולפי
  הכתו לקבלת השבת].

  

  ערך ע"י מחבר סדרת  
 "עבודת המועדים" 

   האם בחזרתו ,וכל עם קטן ושיה מקומוהא
  חייב לחזור ולברך 

אם ושיה מקומו במקום אחד מי שבירך על מאכל  האם ,בברכות ההין "שיוי מקוםדיי " שהביא  סי' קסח)או"ח ( שו"עבעי' 
אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר, או שהיה אוכל וקראו   היהברך, וכגון של ר ווזרוצה להמשיך סעודתו חייב לח

ם אחר עמידתו זו היא דכיון שעמד והלך למקו צריך לברך  חבירו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו וחזר, הואיל ושיה מקומו
   .מר אכלתוג
 ,ברך "למפרע"אם שיה מקומו מדהדין  בסעודת פת 'דאפי (ברכות פ"ד) הרמב"םים בעין זה, דעת לא דחלקו הראשוא

וחוזר ומברך "ברכה ראשוה" וגומר סעודתו. אולם דעת  ,לפי שעקר ממקומו על מה שאכל כלומר מברך ברכה אחרוה
 ז "בהמשעתיד לאכול, דכיון שמחויב לברך דבכה"ג א"צ לברך כלל לא על מה שכבר אכל ולא על מה (פסחים סי' ו)  הרא"ש

אלא שאף לבי פסק כהרא"ש.  (שם סע' ב) והרמ"א ,כהרמב"ם(סי' קעח סע' א)  השו"עפסק ובמקומו אין משום שיוי מקום. 
ן דיש לחוש לדברי הרמ"א, ועיי(שם אות א ואות יד)  "חוהכה (פר' בעלותך אות ב) הבן איש חיספרד הוהגים כפסקי השו"ע, כת' 

  .ע"מ לברך במקום אחר ז"בהמהאם מותר לעקור מקום סעודתו לפי שבירך  בס"ד ועיי"ש שדו ,בזה בגליון ע"ו
, אבל אם אכל דבר שברכתו האחרוה בורא פשות דליכא חיוב לחזור  ז"בהמ תלעין פת המחייב איה אלא אלא דפלוגתתם

אלא שלדעת הרמב"ם צריך ברכה למפרע  ,רא"ש וחייב ברכהברכה זו במקומה, איכא משום שיוי מקום אף לדעת ה ולברך
(שם וסי'   ובמ"ב (סי' קעח סע' ה)בשו"ע ולעין אכילת ז' מיים עי' [ .אבל לפי הרא"ש חייב ברכה 'ראשוה' לבד ,וברכה ראשוה

 ילה חא דיש להחמיר לכתמחדר לחדר מעיקר הדין ליכא משום שיוי מקום אל יב)(סי' קעח ס"ק  המ"בוהה לדעת . קפד על סע' ג)
   .]אבל מבית לבית לא מהי אא"כ רואה מקומו, עיי"ש הפרטים בזה ובשו"ע סי' רע"ג מו,שיהא לו דעת לשות מקו

 המ"בכן פסק חזור ולברך, ומקרי וחייב ל םמקו וי, שילשםחזר  ומידשקט דאפילו שיה מקומו  (סי' ח ס"ק יז) במ"אעיין ו
הטעם שאף בכה"ג איכא משום שיוי מקום אע"פ דלמעשה ד (כלל יב אות א) בשמת אדםוביאר  .ב וס"ק ד) (שם ס"ק לג וסי' קעח ס"ק

שקטו דאין  (שם אות ח ודבריו שם במוסגר) והגר"ז (סי' קעח)  כהמור וקציעהלא פלוג רבן. וזה דלא ד משום ת,ליכא היסח הדע
כגון שהלך לדבר עם חבירו והפליג בדברים,   ,חוץ למקומו הבששהסק בסעודה אם חוזר למקומו אלא וי מקום חשוב הפשי

   ., עיי"שכשתי השיטות בזה יש להחמירד  )או"ח ח"ה סי' טז אות י( אג"מה דעתו .אבל אם לא שהה לא
 , רךלחדר השי א"צ לחזור ולב מומקואבל אם חשב לשות  ,מ"מ כל זה כשלא היה דעתו לשות מקומו בשעת הברכהו

[ומשמע שבעין דעת  במקום אחר לא מיקרי שיוי מקום" לאכולשכת' "שאם היה דעתו  (סי' קעח סעי' א) ברמ"אכמבואר 
שקט   (סי' קפד ס"ק א) כהמ"אדלא  .(מ"ז שם) הפמ"גוכן דייק שם  ,(שם ס"ק ט) הט"זוכן משמע מלשון  ,"לאכול" במקום השי

שכת'  (שם) הר שלוםוה (סי' קעח סס"ק ג) מאמר מרדכיה מדברי רויאלא דשוב הע .ום השי ותו לאת אף לברך במקדמהי דע
שפסק כדעת המ"א רק בשעת הדחק. אלא דיש  (סי' קפד ס"ק א)  במ"בשאפי' דעתו "ללכת" למקום השי סגי. ולמעשה עי' 

דבעין שיברך במקום שאכל בפועל,  ,י מקוםר טפי משיובמקומו חמי ז"בהמלחלק דדוקא התם הצריך שעת הדחק משום ד
שפסק בסי' קע"ח דעכ"פ בדיעבד ליכא משום שיוי מקום מחדר לחדר ומאידך בסי'  קפ"ד לעין  מהמ"בוכן מוכח דדין זה 

  .לא סמך ע"ז כ"כ, עיי"ש] ז"בהמ
לשות מקומו  "ו"סתם דעתד אמריןמה שבעין דעת הוא כשאין דרכו ללכת למקום השי, אבל אם דרכו בכך כל אלא ד
(רסי'   בביאור הלכה[ועי'  (שם ס"ק לח) המ"בוכדבריו פסק  ,א)אות  "אשג וט אות י (כלל  "אייבח כדמוכח ו ,כאילו כוון להדיא ומהי

  .])(ח"א סי' ר"ה סי' קעח שבט הלוימה שכתב בשם הלבוש, ויש לחלק. ועיין  רעג)
 "צוא לאכולוגומר  ואם היח שם מקצתן חוזר למקומ ,ויצאאחרים עם לאכול יושב אבל אם היה  ו,כל זה כשאוכל לבדו

שבכה"ג   (שם ס"ק יג) במ"ב, ועי' (סי' קעח סע' ב) שו"עב  כמבואר לחזור ולברך צריך שם אדם ואם לא היח, שייה ברכה לברך
שאוכל במקום אחר אבל כ ,זר למקומודמ"מ זה לא מהי אלא כשח (שם ס"ק ז) במ"א. אלא דעי' שרי לצאת אף לדבר הרשות

  . (שם ס"ק ד) מרדכי במאמר ועי' .)ז אותקעח   (סי' "שערוהבצריך לברך דשם הו"ל כיחיד, וכן פסק 
אין  עכו"םדכיון ש ימאעכו"ם כגון בסעודה עסקית וכדו', ויצא וחזר האם חייב לחזור ולברך, האם יש לדון האם אוכל עם ו

  או דלמא לא שא. ,א מהי אכילתו לדין זהלו תלאכילה אחורפים מצ לא חשיביברכות לו דיי  
ליכא  דבכה"ג(סי' ריז אות ב)  הדרישהי בטעמים דליכא שיוי מקום כששאר חבירו במקומו, דהה דעת ודבר זה תלולכאורה 

יח דכיון שהכתב  )ז אותקעח  (סי' "שערוהוב ."ודאי יחזרו למקומןמשום "דאם היחו שם מקצת חברים  משום שיוי מקום
ישראל גדול או קטן או אם שאר שם לא שא ד י"ל הדרישה י דבריולפ .אין כאן היסח הדעת וא"צ ברכה חברים מקצת
[ולפי טעמו אפשר לומר דאין חייב לברך ברכה אחרוה  דכיון שאוכל ביחד ודאי יחזור  ,א"צ לחזור ולברךבכל גווי ד ,עכו"ם

לא  אם היח מקצת חבריםדדס"ל  (פסחים קא: ד"ה כשהן) תוס'ה ה כדעתזבכה"ג לשמא ישכח, ו דלא שייך לחוש ,לפי היציאה
המזכרת  שם דס"ל שהעצה הטובהבסוגיא  בעל המאורכ קט המובא לקמן  הלכה ביאורה, אבל לשמא ישכח מלברך 'חיי
   היא אף בהיח מקצת חברים]. שם

דכיון   ,עמו דמהי לזה שייח אדם אע"פ שלא אכל ורים)ב' סד"ה במה דברים אמ(בהעלותך אות הבן איש חי  ולפי טעמו מובים דברי
   . ריק"שההמבשם (סי' קעח אות ז)   הכה"חוכן הביא   .שם ע"כ יחזור אליו דהשאירו

היו יושבים ואוכלים יחד אם הם ברכו שאותם דאם  עוד קטו ,הסוברים כן דחה דברי (שם ס"ק ד ד"ה עוד)  במאמר מרדכיולם א
וע"כ דס"ל דאין הטעם דליכא  ,(שם) הכה"חושוב חייב לברך. וכן פסק  ותבטל קביעות הראשון, תןרכה אחרוה פסקה סעודב
הברכה החופפת  דסעודתן איה פוסקת מחמת חובת טעםאלא מ ,ודאי יחזוריוי מקום כשמשאיר מקצת חברים משום שש

, "לא פסקה סעודתן בהיציאהשיוצא "דכיון שיושב עם אחרים כשכתב  טז) - (שם ס"ק טו מ"בדהוכן י"ל אליבא [ .עליהם
  . ]ומשמע דזה גופא הטעם דאין בכה"ג משום שיוי מקום, ויש לדחות

, דלא שםי"ל דהאוכל סעודה עם עכו"ם ויצא ממקומו דשיוי מקום הוא אע"פ שהעכו"ם שאר  דברי המאמר מרדכי ולפי
שכת' שאפי' אם היח   (סי' קעח מ"ז סס"ק ט) בפמ"ג' ועי[ל עכו"ם חובת ברכה שייך לומר דלא פסקה סעודתן ביציאה דאין ע

(שם סעי' ב' ד"ה   הביאור הלכהדחיי' שמא ישכח לברך. וכן מוכח מדברי  ,מקצת חברים צריך לברך ברכה אחרוה לפי שיוצא

   ..]בזה לא שייך לפי טעמו של הדרישה כמבואר לעיל בלא ברכה)
לא מהי לדין זה שלא יצטרך האוכל   כיון שאיו חייב בברכה ,ו בר חיוךשאידהאוכל יחד עם קטן  וכמו כן מטעם זה ראה

והארכו  .דכיון שאביו חייב לחכו אפשר דחשב כמחויב בברכה ומר. אולם אם הקטן חייב בחיוך יש לעמו לחזור ולברך
   .א" ילעין חובת חיוך אם הוא על האב או על הבן בגליון 

דדוקא קטן המצטרף לזימון (דהייו מגיל שש) מהי לזה, דכיון דמצטרף לזימון   פמ"ו אות יז)(ח"ב  באור לציון ה כתבובדרך ז
דאף קטן מהי. ואפשר דאף הוא ז"ל  הגרח"פ שייברג זצ"להביא בשם  )61(פ"ו עמ'  ובוזאת הברכה חשב כדין סעדו יחד 

   .(ח"ו סי' עא) בבצל החכמה  עודועיין  .מודה דהגיע לחיוך בעין
וי במי שמצטרף בזימון או בחיוב  דמצדד דאין הדבר תל (פ"ד ד"ה חברים)על הרמב"ם  המעשה רוקחבדברי  ראיתידשוב לא א
אע"פ  (וע"כ אף שים בכלל דין זה אלא בגוף הסעודה ובדאיכא מי שקבע סעודתו עמו הרי לא תפרדה החבילה "זמבה

ולפי דבריהם   .(סי' קעח אות א) השער הציוןוכן פסק להלכה . )ן מצטרפות לזימוןואי מה"ת בבה"מדאפשר דאין חייבות 
דלעולם אף המאמר מרדכי ה"ל מודה לזה  . ובאמת י"לולא בצירוף מכח הברכות סעודה העיקר תלוי בקביעותמשמע ד

ע"י הברכה שגמרו   כתב דאם ברכו ברכה אחרוה פסקה סעודתן ותבטל קביעות הראשון, הייו כי גילו דעתםדוהא 
  .ודו"ק, , אבל אין הכווה דהקביעות עשה ע"י חובת הברכותדתןסעו

  

  העלון נתרם בעילום שם 

  להצלחת התורם ומשפחתו  


