
 בס"ד

 מקורות עב:

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק א משנה א. 1

אומר אני, לפי שמסכת זו אינה מיוסדת על פירוש מצוה ממצות התורה כשאר  -משה קבל תורה מסיני 

מסכתות שבמשנה, אלא כולה מוסרים ומדות, וחכמי אומות העולם ג"כ חברו ספרים כמו שבדו מלבם בדרכי 

האדם עם חבירו, לפיכך התחיל התנא במסכת זו משה קבל תורה מסיני, לומר לך המוסר כיצד יתנהג 

 שהמדות והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני:

 מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרקי בן עזאי פרק ד הלכה ה. 2

תן. ולא ישתה כוסו בבת אחת, ואם שתה הרי זה ולא יאחוז פרוסה כביצה בידו ויאכל, ואם אכל הרי זה רעב

גרגרן, וכמה ישתה, שנים דרך ארץ, שלשה מגסי הרוח. לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו, ואם אכל 

 רי זה רעבתן. ולא ישתה אדם שתי כוסות ויברך ברכת המזון, מפני שנראה כגרגרן.ה

 פרק ה הלכה א

שנים שהיו יושבין על שלחן אחד הגדול שבהם שולח ידו תחלה, ואחר כך הקטן. והשולח ידו בפני מי שגדול 

 הימינו, הרי זה גרגרן.

 כה בפרק ה הל

מעשה בר' עקיבא שעשה משתה לתלמידיו, הביא להם שני תבשילין, אחד חי, ואחד מבושל. בתחילה הביא 

להן חי, הפקח שבהן אחז את הקלח בידו אחת ותלשו, לא בא אחריו, משך ידו הימינו, ואכל פתו ריקן. הטפש 

הנח עקיבך עליו בתוך הקערה שבהן אחז את הקלח בשתי ידיו ותלשו. אמר לו ר' עקיבא, לא כך, בני, אלא 

ותלשהו. ואחר כך הביא להן מבושל, אכלו ושתו ונסתפקו, ואחר שאכלו ושתו, אמר להם, בניי, לא עשיתי לכם 

 כל כך, אלא כדי לבדוק אתכם, אם יש בכם דרך ארץ אם לאו.

 פרק ה הלכה ג

 לא יאכל אדם עד ארבע שעות,

 תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כה עמוד א .3

אמר רמי בר אבא: הפשט ונתוח בעולה, והוא הדין לקצבים. מכאן למדה תורה דרך ארץ: שלא יאכל  גמרא.

ורח ארעא קא משמע לן. אאלא, רמי בר אבא  אדם בשר קודם הפשט ונתוח. )לאפוקי( מאי קא משמע לן?

ישתה אדם כוסו הרי זה רעבתן. כיוצא בו לא  -כדתניא: לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו, ואם אכל 

דרך ארץ,  -הרי זה גרגרן, שנים  -הרי זה גרגרן. תנו רבנן: השותה כוסו בבת אחת  -בבת אחת, ואם שתה 

 מגסי הרוח. -שלשה 

 רש"י מסכת ביצה דף כה עמוד ב

מצינו אף תנאים שמלמדים הלכות דרך ארץ, שלא יראה אדם עצמו על הבריות כרעבתן, אף זה,  -כדתניא 

 נראה כרעבתן. -הממהר לאכול קודם הפשט 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף פו עמוד ב .4

ב ר -אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מפני שהיא בושה.  -הכלה הופכת את פניה וכו'. מאי טעמא? 

אמרו: ניתיב  -אמר להו: רב הונא.  -הונא בריה דרב נתן איקלע לבי רב נחמן בר יצחק. אמרו ליה: מה שמך? 

קבליה בחד זימנא, ושתייה בתרי זימני, ולא אהדר אפיה. אמרו ליה: מאי  -מר אפוריא. יתיב. יהבו ליה כסא 

אמר  -אמרו לך ניתיב אפוריא יתבת? מאי טעמא כי  -אמר להו: בעל השם אני.  -טעמא קרית לך רב הונא? 

אמר  -מאי טעמא כי יהבי לך כסא קבלת בחד זימנא?  -להו: כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה )חוץ מצא(. 

אמר להו: דתניא, השותה כוסו  -מאי טעמא אשתיתיה בתרי זימני?  -להו: מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. 

אמר להו:  -מאי טעמא לא אהדרת אפך?  -מגסי הרוח.  -ארץ, שלשה דרך  -הרי זה גרגרן, שנים  -בבת אחת 

כלה הופכת פניה, תנן. רבי ישמעאל ברבי יוסי איקלע לבי רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא, יהבו ליה כסא 



 -הרי זה גרגרן?  -קבליה בחד זימנא ושתייה בחד זימנא. אמרי ליה: לא סבר לה מר השותה כוסו בבת אחת 

 : לא אמרי בכוסך קטן, ויינך מתוק, וכריסי רחבה.אמר להו

 רש"י מסכת פסחים דף פו עמוד ב

 למה לה להפוך פניה, ומאי אורחה בהכי. -מאי טעמא 

 לאכול לעיני האנשים, על ידי שמסתכלים בה. -מפני שהיא בושה 

 רמב"ם הלכות ברכות פרק ז הלכה ו. 5

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

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

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

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

 

 


