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 דרך ארץ בסעודהא: יסוגיה 

* 

 רקע

צריך לבדוק אם כלל זה משקף את כל הדינים  ךסוגייתנו עוסקת בהלכות של דרך ארץ, א
 .בסוגיהש

 מקורות

 גמ' מו. "ר' זירא חלש על לגבי ר' אבהו... מעתה ועד עולם" א.

 ריש גלותא לרב ששת... גדול מברך אע"ג דאתא לבסוף" למז. "א"-מו:גמ' 

 ו-ות פ"ז הל' ארמב"ם הל' ברכ ב.

 ם הבוצעואין המסובים רשאין לאכול כלום עד שיטע ג.

 תוס' ד"ה אין המסובין

 תלמידי רבינו יונה לד: ד"ה אין המסובין

 רא"ש סי' טו

 רש"י ד"ה עד שיכלה אמן מפי העונים ד.

 ארחות חיים הלכות סעודה סי' י

 רמב"ם הל' ברכות פ"ז ה"ה

 ברורהיז, ומשנה -ידשו"ע סי' קסז סע'  .ה

 סי' קע סע' ב, ומשנה ברורה 

 ומשנה ברורה ,ב-סי' רא סע' א 

 

י ת  ו א ה  ד ו ע ס  ' ל ה ם  י י ח ת  ו ח ר  א

, והטעם שאין רשאי לטעום עד תום אין הבוצע רשאי לטעום עד שיכלה אמן מפי המסוביןו
הברכות שזה העונה אמן כמברך ולפיכך יוצא בענייתו. ואם יש קצת מהמסובין שמאריכין באמן 

 טועה. תינם דשלא כהוגן עונים אותו שכל העונה אמן יותר מדאי אינו אלאמאי אין צריך להיותר מד

 הסבר הסוגיה

כשנכנסין  :ואלו הן הן, וכולן דרך ארץ ,מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה
לסעודה הגדול שבכולם נוטל ידיו תחלה... וגדול מיסב בראש... הבוצע נותן פרוסה 

ואין המסובין רשאין  ,.. והבוצע הוא פושט ידיו תחלה ואוכללפני כל אחד ואחד.
 ה[-]רמב"ם פ"ה הל' א  לטעום עד שיטעום המברך...

 
 הרמב"ם פוסק את ההלכות של סוגייתנו בפרק ז מהלכות ברכות, פרק העוסק במנהגי

 שנהגו חכמי ישראל בסעודה. דרך ארץ 



בל יש שני דינים שניתן להבינם של הדינים נובעים מחובת דרך ארץ בלבד, א םאכן, רוב
 גם בדרך אחרת. 

 
הדין הראשון הוא "אין המסובין רשאין לאכול כלום עד שיטעום הבוצע". ניתן להבין 
שאיסור טעימה אינו נובע מהלכות דרך ארץ, אלא מדיני ברכות. כיוון שהבוצע מוציא את 

שאים לאכול רק אחר המסובים ידי חובת הברכה, וחלות הברכה תלויה בטעימה שלו, הם ר
 טעימתו. 

מספרת על רב אשי שקדש, ולפני שטעם הוא, ראה ההוא סבא  ]קו.[הגמ' בפסחים 
, שגמ' זו סותרת את הגמ' שלנו, שאין המסובים רשאים ]ד"ה אין[שטועם לפניו. מקשים תוס' 

לטעום כלום עד שיטעם הבוצע. תוס' מעלים שלושה תירוצים, שמהווים נפקא מינות בין 
 :אם איסור אכילה לפני טעימת הבוצע הוא משום דרך ארץ או מהלכות ברכה י ההבנות,שת

 מותר לשתות לפניו.אך יש חילוק בין אכילה לשתיה. אסור לאכול לפני המברך,  א.

רק מפני שהיה אסור לאכול ולשתות לפני המברך. ההוא סבא שתה לפני רב אשי,  ב.
מפרשים שלא שתה  )לד: ד"ה אין המסובין(י רבינו יונה ]תלמידצריך להראות לו את סיום הקידוש 

 .[רק עשה את עצמו כאילו הוא שותה אלא

מותר לאכול ולשתות לפני  -: אם יש פת או כוס לפני כל אחד [)מד.(]פ"ו ה"א  ירושלמי ג.
להם של המברך ולכוסו, אסור  וכוס, והם זקוקים לפת אוהמברך, אם אין לפניהם פת 

 לאכול לפניו. 

מביאים תירוץ נוסף. לדעתם ניתן לחלק בין ברכת  ]לד: ד"ה אין המסובין[ למידי רבינו יונהת
, כיוון שאי אפשר לברך ללא אכילה, אסור לאכול "המוציא"לקידוש. בברכת  "המוציא"

לפני הבוצע, אבל בקידוש, שמותר לקדש ולהוציא את הרבים ללא טעימה, ניתן לטעום 
 לפני המקדש.

הראשון של התוס', מבוסס על ההבנה  צםכילה לשתיה, המובא בתירוהחילוק בין א
שאיסור אכילה לפני הבוצע הוא דין בהלכות דרך ארץ. לאכילה יש קבע, ולכן יש גם סדרי 
קדימה, החורג מהסדר ומקדים את המאוחר למוקדם, פוגע בכללי הנימוס. לשתיה אין קבע, 

 ולכן אין גם סדרי קדימה מחייבים. 

מבוסס על  ,ין ברכת המוציא לבין קידוש, המובא בדברי תלמידי רבינו יונההחילוק ב
ההבנה שאיסור אכילה לפני הבוצע הוא דין בהלכות ברכות. אדם אינו מוציא את המסובים 
ידי חובת ברכת המוציא אלא אם הוא אוכל עמהם, לפיכך אכילת המברך קודמת לאכילת 

וש, אפילו אם אינו שותה עמהם, ואפילו אם השומעים. אדם מוציא אחרים ידי חובת קיד
 הוא יצא כבר ידי חובתו, לפיכך אין הקפדה להקדים את טעימתו לשתיה שלהם. 

המחלק בין סעודה שיש פת וכוס לפני כל אחד ואחד לבין סעודה שהפת  ,את הירושלמי
דין לפני הבוצע בלבד, ניתן להבין על פי שתי הדרכים. ניתן להבין את החילוק כוהכוס 

בהלכות דרך ארץ, הפגיעה בכללי הנימוס היא רק כשהמסובים "חוטפים" את הפת מלפני 
הבוצע ואוכלים לפניו, אבל אם לכל אחד ואחד יש את הפת שלו, אין חובה להקדים את 
הבוצע לשאר המסובים. ניתן להבין את החילוק גם כדין בהלכות ברכות. המברך מוציא את 
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שני מסלולים: א. המברך משמיע את הברכה, המסובים המסובים ידי חובתם באחד מ
ב. המברך מברך "ברכת המוציא  שומעים ויוצאים ידי חובתם מדין שומע כעונה.

 ., והמסובים יוצאים ידי חובתם כבני החבורה1בחבורה"

הירושלמי סובר, שכשיש פת לפני כל אחד מהמסובים, הם יוצאים ידי חובה מדין שומע 
ולים לאכול לפני הבוצע. כשאין פת לפני כל אחד מהמסובים הם יוצאים כעונה, ולכן הם יכ

 ידי חובתם מדין "ברכת המוציא בחבורה" ולכן הם חייבים להמתין לטעימה של הבוצע. 
 

"הבוצע פושט ידו  :שתי ההבנות באיסור לאכול לפני הבוצע, משמעותיות להסבר הדין
ימנו הרשות בידו". לפי ההבנה שהאיסור תחלה ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ה

למסובים לאכול לפני הבוצע הוא מהלכות דרך ארץ, מובן שמותר לבוצע לחלוק כבוד לרבו 
. לפי ההבנה, שהאיסור הוא מהלכות ברכות, ]כך מפורש ברמב"ם פ"ז ה"ה[או למי שגדול ממנו 

כול מהפת של צריך להסביר, שהבוצע חולק כבוד לרבו לאכול משאר הסעודה, ולא לא
הבוצע פושט ידו, ועיין גם סע' יח ]כך משמע מלשון הטור סי' קסז, וכך מפורש בב"ח ד"ה ברכת המוציא 

 .בדרישה אות ג[
 

הדין השני הוא "אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים". הרמב"ם מביא 
כות: "עד שיכלה אמן , אולם רש"י מסביר דין זה כהלכה בהלכות בר]ה"ה[גם דין זה בפרק ז 

מפי העונים אמן אחר ברכת המוציא דאף עניית אמן מן הברכה היא... וצריך שתכלה ברכה 
 קודם הבציעה". 

הלכות ברכות אך הסברו שונה מהסברו של רש"י. מגם הארחות חיים סובר שדין זה הוא 
עונה אמן הטעם שאין רשאי לטעום עד תום הברכות שזה המבאר: " [הל' סעודה אות י]הוא 

". לדעת רש"י האמן הוא חלק מברכת המברך, ולכן אסור לו כמברך ולפיכך יוצא בענייתו
לטעום לפני שברכתו מסתיימת, ואילו לדעת הארחות חיים עניית האמן היא ברכת 

 השומעים, ואסור למברך לטעום לפני שהשומעים מסיימים ברכתם. 

ים שהובאו לעיל בהסבר דרכי הביר שרש"י והארחות חיים נחלקו בשתניתן להס
הירושלמי. רש"י סובר שהבוצע מוציא את כולם מדין שומע כעונה, כאילו כל אחד מברך 
לעצמו, ולכן הסיבה היחידה שאסור לו לבצוע עד שיכלה האמן מפי העונים הוא מפני 
שהאמן שלהם הוא חלק מברכתו של הבוצע. הארחות חיים סובר שהבוצע מברך "ברכת 

רה", והם יוצאים ידי חובתם כבני החבורה. כיוון שהברכה היא ברכה של כל המוציא בחבו
 . 2בני החבורה, אסור לבצוע עד שכל בני החבורה יסיימו ברכתם

 סיכום

הגמ' אומרת שאין המסובים רשאים לטעום לפני הבוצע, ונחלקו הראשונים אם האיסור 
אסור תוס' מעלים אפשרות ש הוא מדין דרך ארץ או מדין הוצאת אחרים ידי חובת הברכה.

                                                 
 מפורש שיש מושג של "ברכת הנהנין בחבורה". [581]מב: ד"ה מתני'. הרא"ה מצוטט לעיל עמ' ברא"ה  1
 .551המובא בעמ'  ]סי' שכט[הסבר זה מתבאר בשופי על פי הרוקח  2



תלמידי  ., משמע שהאיסור הוא רק מדין דרך ארץלאכול לפני המברך ומותר לשתות לפניו
אך מותר להם לטעום לפני  הבוצערבינו יונה מפרשים שאסור למסובים לטעום לפני 

המקדש. משמע שהאיסור הוא דין בהוצאת אחרים ידי חובתם, ובוצע המוציא ידי חובה רק 
אוכל, חייב לאכול לפניהם, ומקדש המוציא ידי חובה אף שאינו שותה, אינו חייב  כשהוא

 לשתות לפניהם. 

מהרמב"ם משמע "אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים". הגמ' אומרת ש
שהאיסור הוא מדין דרך ארץ, ומרש"י משמע שהאיסור הוא מדין הוצאת אחרים ידי 

 חובתם. 

 הלכה

פוסק שאין המסובים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע, אך אם  קסז סע' טו[]סי' השו"ע 
כל אחד אוכל מככרו ואינם זקוקים לככר שביד הבוצע רשאים לטעום לפניו. הרמ"א מוסיף 
שמותר לחלק להם לפני שטועם הבוצע, והם ממתינים לאכול עד שהוא יאכל. המשנה 

פני הבוצע אף כשנותן רשות מפורשת מביא יש אומרים שאסור לטעום ל ]סקע"ט[ברורה 
לכך. היה ניתן להוכיח מכאן שהאיסור הוא מדין הוצאה ידי חובה ולא מדין דרך ארץ, אך 

 מוכח שהאיסור הוא מדין דרך ארץ. ]אות יב[ממקור הדברים בפרישה 


