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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נ עמוד ב. 1

אין מברכין עליו בורא פרי הגפן אלא בורא פרי העץ ונוטלין ממנו לידים,  -תנו רבנן: יין, עד שלא נתן לתוכו מים 

מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו לידים, דברי רבי אליעזר; וחכמים אומרים: בין  -משנתן לתוכו מים 

ן הימנו לידים. כמאן אזלא הא דאמר שמואל: עושה אדם כל כך ובין כך מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלי

 צרכיו בפת, כמאן? כרבי אליעזר. 

 תוספות מסכת ברכות דף נ עמוד ב

נ:( אימר דאמר שמואל במידי דלא ממאיס במידי דממאיס מי אמר וא"כ ותימה דאמרינן בפרק במה טומנין )ד' 

היכי מוקים לה הא דשמואל כר"א דהא יין מידי דממאיס בנטילת ידים ובמידי דממאיס מודה שמואל ועוד קשה 

דהכא משמע דאין הלכה כשמואל מדמוקי לה כר"א ובפרק שני דביצה )ד' כא:( קאמר סתמא דגמ' דסופלי 

דמטלטלינן להו אגב רפתא כשמואל משמע דקי"ל כוותיה וי"ל דהכא לא קאמר אלא לדברי ר"א  לחיותא בי"ט

דסבר לה כשמואל ועדיפא מיניה קאמר שמתיר אפילו היכא דממאיס ולא נחת כאן אלא לפרש טעמא דר"א 

מאיס כדפירשנו ובה"ג אמר דהלכה כרבנן דהכא והלכה נמי כשמואל דכי קאמר שמואל הני מילי מידי דלא מ

 אבל מידי דממאיס לא

תנו רבנן, ארבעה דברים נאמרו בפת: אין מניחין בשר חי על הפת, ואין מעבירין כוס מלא על הפת, ואין זורקין 

את הקערה בפת. אמימר ומר זוטרא ורב אשי כרכו ריפתא בהדי הדדי אייתי לקמייהו ךךאת הפת, ואין סומכין 

אשי דסתנא, אמר ליה: לא סבר לה מר להא דתניא: אין זורקין תמרי ורמוני, שקל מר זוטרא פתק לקמיה דרב 

אמר ליה,  -והתניא: כשם שאין זורקין את הפת כך אין זורקין את האוכלין!  -בפת תניא.  -ההיא  -את האוכלין? 

 -במידי דממאיס, הא  -אלא לא קשיא: הא  -והתניא: אף על פי שאין זורקין את הפת אבל זורקין את האוכלין! 

ידי דלא ממאיס. תנו רבנן: ממשיכין יין בצנורות לפני חתן ולפני כלה, וזורקין לפניהם קליות ואגוזים בימות במ

 לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. -החמה אבל לא בימות הגשמים, אבל לא גלוסקאות 
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אמר ליה: בינקותיה  -י מעלייתא דהוה עביד רב הונא! אמר ליה רבא לרפרם בר פפא: לימא לן מר מהני מיל 

לא דכירנא, בסיבותיה דכירנא: דכל יומא דעיבא הוו מפקין ליה בגוהרקא דדהבא, וסייר לה לכולה מתא, וכל 

בני לה איהו מדידיה. וכל  -בני לה, ואי לא אפשר  -הוה סתר לה. אי אפשר למרה  -אשיתא דהוות רעיעתא 

 -זבין ליה, ושדי ליה לנהרא.  -וה משדר שלוחא לשוקא, וכל ירקא דהוה פייש להו לגינאי פניא דמעלי שבתא ה

זמנין דסמכא דעתייהו, ולא אתו למיזבן. ולשדייה לבהמה! קסבר מאכל אדם אין מאכילין  -וליתביה לעניים! 

 נמצאת מכשילן לעתיד לבא. -לבהמה. ולא ליזבניה כלל! 

 רש"י מסכת תענית דף כ עמוד ב

משום ביזוי אוכלין, ומחזי כבועט בטובה שהשפיע הקדוש ברוך הוא בעולם, אי נמי:  -ין מאכילין אותן לבהמה א

משום דחסה תורה על ממונן של ישראל, וזרק לנהר, והולכין למקום אחר, ומוצאין אותם בני אדם ואוכלין אותן, 

 כך שמעתי.

 משנה מסכת אבות פרק ב משנה ט. 3

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר 

רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא 

לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את  שנאמר )תהלים ל"ז(

 דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם:



 ערוך השולחן אורח חיים סימן קעא סעיף א. 4

בדבר שיש להם בזיון מפני שנראה כבועט בברכותיו של הקדוש ברוך הוא חז"ל אסרו להשתמש במיני אוכלים 

אבל שארי צרכין שאין בהם בזיון להאוכלים מותר לעשות בהן אפילו בפת שהוא עיקר האכילה ובלבד שלא 

יהא דבר הממאיסו אבל דבר הממאיסו אסור מפני שהוא בזיון להפת וכן לכל מיני אוכלים הלכך אין מניחין עליו 

חי מפני שהוא ממאיסו ואין מעבירין עליו כוס מלא שמא ישפך על הפת וימאיסנו וכן לא יסמוך בו קערה  בשר

שהיא מליאה מרק או דייסא או דבר הממאיס שמא יפול על הפת וימאיסנו אבל אם אין בו דבר הממאיסו מותר 

 לסמוך בו שאין זה בזיון דעושה אדם כל צרכו בפת וכ"ש במאכלים אחרים:

 השולחן אורח חיים סימן קעא סעיף ג ערוך

ואין זורקין את הפת אף על גב דלא מיטניף דהזריקה עצמה הוי דרך בזיון וכשם שאין זורקין את הפת כך אין 

זורקין שארי אוכלין אך בזה יש הפרש דהאיסור באוכלין אינו אלא כשמתטנפים ע"י זריקה ונמאסים בכך אבל 

ורמונים וחבושים שיש עליהם קליפות קשות ואין המאכל נמאס מותר ולא  כל דלא מטנפי כמו אגוזים ושקדים

דמי לפת שעל הלחם יחיה האדם וצריך לנהוג בו קצת כבוד אבל לא שארי אוכלים ואף שיש מי שסובר דאין 

 חילוק לא חשו לדיעה זו ]עב"י ולבוש[:
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בן לוי: לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דאמר רבי יהושע 

 הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרהדבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה 

 ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג

וב שמונה אותיות ולא ואמרו רבותינו )פסחים ג, א(: לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עקם הכת .רל

הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר )בראשית ז, ח(: "ומן הבהמה אשר איננה טהורה", כי בעת ההיא היתה בהמה 

גנה אדם הדברים אשר הטמאה מותרת באכילה, אך לא היתה טהורה לקרבן, על כן נחשב לשון מגונה אם י

 הם למאכל אדם

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ג הלכה יז. 6

לא יתננו על גבי מטה, ולא במרגלות המטה, ולא תחת המטה. ולא ישב אדם על גבי המטה, והספר עליה, 

ומעשה בר' אליעזר שישב על גבי המטה שהיה ספר עליה, ועמד כאדם שנשכו נחש. שנאמר את שבתותי 

דשי תיראו, לא מן השבת אתה מתיירא, אלא ממי שפיקד עליו, לא מן המקדש אתה מתיירא, אלא תשמורו ומק

ממי שפיקד עליו, שנאמר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני י"י. חייב אדם לעשות ציצית נאה, ומזוזה 

ועורות צבועין, ויעטפנו  נאה, ולכתוב לו ספר תורה נאה, בדיו נאה, בקולמוס נאה, ובלבלרין נאין, ובקלפים נאין,

בשיראים נאין, שנאמר זה אלי ואנוהו, עשה לפניו מצות נאות, כדברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר הרבות 

 בנאות שלו, אבא שאול אומר הדמה לו, מה הוא רחום וחנון, אף אתה רחום וחנון

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ג הלכה יח

ואין נוהגין ביזיון באוכלין, ואין זורקין אוכלין ממקום למקום. לא ישב אדם על גבי קופה מלאה תמרים או 

גרוגרות, אבל יושב הוא על גבי קופה מליאה קיטנית, או על גבי עגול של דבילה, מפני שנהגו כך. אין סומכין 

אם כן היו ראויין לאכילה, ר' אליעזר אומר כל באוכלין, ואין מכסין באוכלין, ואין אוכלין אוכלין באוכלין אלא 

אוכלין שגמרן בידי אדם מותר לכסות, ר' שמעון בן גמליאל אומר כל אוכל שיש לו שומר מותר לכסות, ר' 

 אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו יד ועוקץ מותר לכסות בו.

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ג הלכה יט

 ה עליה. שנוהגין בהן דרך בזיון.והכותב בספרים לא יהפוך מגיל

 כף החיים אורח חיים סימן קעא סעיף ו. 7

ועיין לעיל סימן קס"ז  ובסידור שערי רחמים דע"ג ע"ב כתב דלא ינהיג בזיון בלחם כי הוא מושפע ע"י השכינה.

 אות קכ"ד.



 


