
 בס"ד

 מקורות עב.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד אא. 

תנו רבנן: שנים ממתינין זה לזה בקערה, שלשה אין ממתינין, הבוצע הוא פושט ידו תחלה, ואם בא לחלוק 

הוה עסיק ליה לבריה בי רב שמואל בר רב  הרשות בידו. רבה בר בר חנה -כבוד לרבו או למי שגדול הימנו 

קטינא, קדים ויתיב וקמתני ליה לבריה: אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים. רב חסדא אמר: 

 -דאכתי לא כליא ברכה, מיעוטא נמי לא כליא ברכה!  -מפי רוב העונים. אמר לו רמי בר חמא: מאי שנא רובא 

 .נה אמן יותר מדאי אינו אלא טועהאמר ליה: שאני אומר, כל העו

 רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות דף לד עמוד בב. 

שנים ממתינים זה לזה בקערה. כלומר בשעה ששותה האחד או חותך הלחם או ממתין לו שיתנו לו מן 

הפרוסה של המוציא שיש לו להמתינו לחבירו מפני דרך ארץ אבל כשהם ג' והאחד שותה או ממתין הפרוסה 

 המוציא או חותך הלחם אין לשנים להמתינושל 

 ערוך השולחן אורח חיים סימן קע סעיף דג. 

איתא בברכות ]מ"ז.[ שנים ממתינים זה לזה בקערה שלשה אין ממתינים הבוצע הוא פושט ידו תחלה וכו' 

ולכאורה נראה דה"פ שהאחד לא יתחיל לאכול קודם השני מהקערה ומי יפשוט היד תחלה הבוצע ותיכף 

וט השני אבל אם השני עדיין אינו מוכן גם הראשון לא יתחיל אמנם רבינו הב"י בספרו הגדול פי' בזה דרך יפש

אחר והיינו שאם באמצע האכילה פוסק אחד מלאכול מהקערה כדי לשתות או עניין אחר יפסיק חבירו ג"כ 

שנים בשביל האחד ונראה מלאכול מהקערה עד שיגמור השתייה או העניין האחר אבל אם הם ג' אין פוסקין ה

דזהו כשאוכלין מקערה אחת לכן מפני הדרך ארץ צריך לעשות כן אבל כשכל אחד אוכל מקערה בפ"ע לא שייך 

 דין זה ומ"מ גם הפי' שפרשנו וודאי כן הוא לדינא:

 רש"י מסכת ברכות דף מז עמוד אד. 

חן ולשנות לבנו הלכות סעודה, לפי שהחתן רגיל לבצוע, והיה מלמדו רבה בר בר חנה לישב על השול -קדים 

 היאך יעשה.

 תורת חיים מסכת סנהדרין דף ע עמוד בה. 

מוציא לחם מן הארץ שכבר הוציא לחם  וכן איתא בבראשית רבה אתפלגין רבי נחמיה ורבנן רבי נחמיה אומר

מן הארץ ורבנן אמרי המוציא לחם מן הארץ שהוא עתיד להוציא לחם מן הארץ שנאמר יהי פיסת בר בארץ. פי' 

לפי שיסדו לומר בנוסח ברכת המוציא לחם מן הארץ ולא תיקנו לומר המוציא תבואה או דגן מן הארץ דלחם 

וציאה לחם אלא תבואה אלא לפי שקודם שחטא אדם היתה מוציאה לא מיקרי עד אחר האפייה ואין הארץ מ

גלוסקאות וכן לעתיד תוציא גלוסקאות לכך כשאדם רואה בעולם הזה דוגמא ליצירה ראשונה או אחרונה חייב 

להזכירה כדאשכחן בברכת נשואין שיסדו לומר אשר יצר את האדם בצלמו והתקין לו ממנו בנין עדי עד אף על 

 האשה נבראת מן האיש מזכירין על הדוגמא שבח יצירה ראשונה שהיתה יותר גדולה. גב דהשתא אין

 רמב"ם הלכות ברכות פרק ז הלכה וו. 

שנים ממתינין זה לזה בקערה שלשה אין ממתינין, גמרו מהן שנים השלישי מפסיק עמהן, גמר אחד מהן 

ן בסעודה כדי שלא יבא לידי סכנה, ומפני השנים ח אין מפסיקין לו אלא אוכלין והולכין עד שגומרין, אין משיחי

זה אם בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד ט מברך לעצמו, שאם בירך אחד ועונה העונה אמן בשעת 

 הבליעה יבא לידי סכנה, ואין מסתכלין בפני האוכל ולא למנתו שלא לביישו.

 מור וקציעה סימן קעז. 

לא יסתכל בפני האוכל. נ"ל דנפקא ליה, מהא דאיתא בירושלמי ]ערלה פ"א ה"ג[, מאן דאכיל דלאו דיליה בהית 

 לאסתכולי ביה. הובא בי"ד הל' ערלה סי' רצ"ד סי"ו ]בט"ז ס"ק כה[. וק"ל.

 ערוך השולחן אורח חיים סימן קע סעיף זח. 



כתב הרמב"ם בפ"ז אין מסתכלין בפני האוכל ולא במנתו ]בחלקו[ כדי שלא לביישו עכ"ל ולא מצאתי זה בשום 

מקום אך מסברא וודאי כן הוא וזהו באורח שאוכל בחנם דכשמביטים עליו או על חלקו נראה לו שמביטים עליו 

ין עמי הארץ נאים בחבורה כלומר על מה שאוכל ותניא בדרך ארץ זוטא ]פ"ד[ תלמידי חכמים נאים בחבורה וא

שת"ח יושבים בדרך ארץ ומדברים בד"א ולא כן עמי הארץ כלומר אנשים גסים שאין בהם דרך ארץ ושם בפ"ה 

לעולם יהא אדם יודע אצל מי הוא יושב ואצל מי תניא מי שהוא ת"ח לא יאכל מעומד ולא ילקלק באצבעותיו וכו' 

הוא מסיח וכו' ת"ח ניכרין בכיסן בכוסן בכעסן ובעטיפתן וי"א אף בדיבור הוא עומד ואצל מי הוא מיסב ואצל מי 

 ע"ש:

 

 


