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  סימ� קד
  )סעי� א(בשר� ובשאר איסורי� �אמרטוטי 

אמר ... אסריה רב לההוא שיכרא. ההוא עכברא דנפל לחביתא דשכרא" � ב,עבודה זרה סח
... פ נמי אסור"הלכ� נטל... והכא חידוש הוא, פ מותר"בעלמא סבר נטל: להו רב ששת

הא בדדברא �! כי�והלא עולה על שולח� של מל? ומי מאיס: מתקי� לה רב שימי מנהרדעא
  .והא בדמתא

אי משו� : ועכברא בשכרא לא ידענא מאי טעמא דרב, פ מותר"הלכתא נטל: אמר רבא
פ מותר ועכברא בשכרא "אי משו� דקסבר נטל, פ אסור ולית הלכתא כוותיה"דקסבר נטל

  .אשבוחי משבח
הוה עובדא בי רב כהנא ואסר : אמר ליה רב הלל לרב אשי�? נפל לגו חלא מאי: אבעיא להו

  .והלכתא אידי ואידי בשיתי�. ההוא אמרטוטי אמרטט: ל"א. רב כהנא
  

וחיישינ� דלמא , ושר! איסורו בכעדשה כטומאתו, לחתיכות דקות קטנות ואמרטוטי אמרטט � י"רש
  .בולע חתיכות שר! בהדי חומ!

  : י שתי קושיות"מקשה על רש� "הר
  ! הרי ג� חצי שיעור אסור מ� התורה? סורי�מה ההבדל מבחינת איסור תורה בי� שר! לשאר אי. א
  ! הרי שחתיכות אלו בטלות בחומ!�וא� לא , שיסנ� את חתיכות השר!, א� מדובר בשיכול לסנ�. ב

ואי� זה קשור כלל לנתרסק  �שנמרט צמרו�� אמרטוטי בצורה אחרת לגמרי "לכ� מסביר הר
שא� אפשר לסנ� זה , כלומר שדי� נתרסק שיי� לדבריו בכל האיסורי�. לחתיכות קטנות

  .זה בטל�וא� לא , מ"דשיל
א� החתיכות סוננו או שנמחה לגמרי . העמיד את העניי� במקרה שלא נית� לסנ� את החתיכות הטור

��א� . ומשמע שזה בכל האיסורי�) סעי� א( ע"השופ "וכ, אסור�א� א� לא נית� לסנ� , בטל בששי
  ?מדוע שלא יתבטל, א� אי אפשר לסנ�: קשה
. ובמאכל הוא מתיר, מ ואסור"העמיד את המקרה דוקא במשקה שנית� לסנ� ולכ� זה דשיל ה"האו

א� דוקא בשמונה , א לסנ�"אסר ג� במקו� שא מ"הד. שזה רק בשמונה שרצי� ה"האוועוד אומר 
�  .א"ברמפ "וכ, שרצי� כיו� שטומאת� בכעדשה וזה ג� שיעור בריית

וכ� חולק על העובדה , א ומוכיח שאי� הבדל בי� שמונה שרצי� ושאר איסורי�"חולק על הרמ ז"הט
על : ולכ� עונה תשובה אחרת, שהרי בריה זה דוקא א� שלימה, ששמונה שרצי� שנחתכו דינ� כבריה

� הוא אכ� טוע� שאי� הבדל בי� שר! לשאר איסורי� "סמ� קושיות הר)�).  א"ברשב כ� מפורש ג
, א� לא ברורה כוונתו שהחתיכות ניכרות. ניכרות היא שהחתיכות, ז"אומר הט, הסיבה שאינו בטל

�ולכ� נחלקו האחרוני� , כי א� יכול להפריד� אי� זו תערובת, שהרי ברור שאינו יכול להפריד
  :בהבנתו

במקרה שאינ� ניכרות . הכונה שהחתיכות ניכרות בראיה א� אי אפשר להפריד� �פרי מגדי� 
  .ה� בטלות, לשיטתו, א� בראיה

ובכל זאת אינ� בטלות , הכונה שהחתיכות אינ� נכרות אפילו בראיה אלא רק במישוש � א"גר
  .בחומ!

אלא , אי� הכונה שדי� שר! כדי� בריה: ז"א ועונה על קושיות הט"כ מסכי� לרמ"בנקוה � "הש
 �הכונה שיש לו חשיבות כמו בריה שאינה בטלה וזו גזירת רבנ� בלח בלח שמא יבוא לאכול כעדשה מ

  .ירה רק בשמונה שרצי� כי אפשר להגיע בה� לאיסור תורה בפחות מכזיתוהגז, האיסור
  להלכה

וא� בשאר איסורי� א� ניכר אינו בטל אפילו , ז"פסקו להחמיר כדעת הטכ� החיי� וערו� השולח� 
  . בחכמת אד�פ "וכ. באל�

�תערובת : ישנה מחלוקת אחרת, יוצא שמלבד המחלוקת א� זה בשמונה שרצי� או בשאר איסורי
  .� מתבטל"א ולש"ולרמ, ז לא מתבטל"ע ולט"לשו, יבש בלח

  עכברא דדברא
  ")מאיס(והא בעכברא דמתא ) עולה על שולח� מלכי�(הא בעכברא דדברא " �ב ,עבודה זרה סח

  .טוע� שמהגמרא משמע שספק א� עכברא דדברא פוג� או משביח כיו� שנפסק כרבא �"הש
  :לגבי יי� ושמ� נחלקו האחרוני� בהבנתו. משמע שמשביח ודאי בשיכר ובחומ! ע"מהשו

  .כמו שיכר וחומ!, טוע� שג� ביי� ושמ� משביח ח"הב
  .ע מודה שביי� ושמ� עכברא דדברא פוג�"כותב שא� השו ח"והפר

   להלכה
מפני , פסקו שאי� להקל ויש לשער עכברא דדברא בשישי� ג� ביי� ושמ� כ� החיי� וערו� השולח�

  .ח"כדעת הב�שמשביח 

  )סעי� ב(עכבר בשאר משקי� 
  . ואפילו ביי� ושמ�, עכבר משביח בכל המשקי� � � בש� גאו�"ר, אגור
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  .שצריכי� להיות מבוסמי�, עכבר משביח בכל המשקי� מלבד שמ� יי� ודבש �ל "מהרש
א� נראה , לא ברורה דעתו בשאר משקי�. עכבר בשומ� אווז משביח �) ת סימ� כ"שו( ש"רא

  .שמשביח
א� נראה , שאר משקי� לא ברורה דעתו. ג� בשמ� ויי� ומשביח בשיכר וחומ!עכבר פו � �"רמב

�  .שפוג
  .עכבר פוג� בכל המשקי� מלבד שיכר וחומ! � ע"שו, �"ר
  .ע"בשעת הדחק נית� לסמו� על שיטת השו �א "רמ

  
�  :לסיכו

  �  שיכר וחומ!  שומ� אווז  שאר משקי�  יי� ודבש, שמ
  משביח  משביח  משביח  משביח  , אגור

  משביח  משביח  משביח  פוג�  ל"מהרש
  משביח  משביח  )משביח(  פוג�  ש"רא

  משביח  )פוג�(  )פוג�(  פוג�  א"רשב, �"רמב
�"ר, ע"שו  �  משביח  פוג�  פוג�  פוג

 

 עכבר שנמצא בשומ� קרוש
, כי מחזיקי� שנתקשה לפני שיעור כבישה, מותר�א� א� ידוע שהשומ� היה ר� לפני כ�  � ה"או

  .כבוש ובשומ� קרוש לא שיי�
, שמא לא היה ר�: מקילי� מספק ספיקא, א� א� לא, א� ידוע שהיה ר� אי� להקל �א "רמ, ז"ט

  .ושמא נתקשה לפני שיעור כבישה

נ בשומ� מאוס"הדלקה בביהכ  
הקריבהו נא "כ בבית הכנסת משו� "במקו� שהשומ� מאוס מלאכול אסור להדליקו ג� א"רמ

  ".לפחת�
  .כיו� שמאוס עליו אסור מדי� זה�אפילו כשיש ששי� , ג� א� מאוס עליו בלבד �ה "� בש� או"ש
  .שהיינו דלית ביה ששי�, כשהוא אסור: ז פירוש"ט

אסור �ז מסכי� שאפילו כשיש ששי� א� עדיי� מאוס "וג� הט, ז"� לט"אי� מחלוקת בי� הש �ג "פמ
  .מדי� זה

 

)סעי� ב, ש"פת(? נות� טע� או לא�עכבר חי   
� טע� וכבוש הרי הוא כמבושלג� יצור חי נות � ס"חת.  

ואפילו , כי ביצור חי כבוש אינו כמבושל, מוני� מעת לעת רק מרגע שמת �עקרי דיני� בש� חקרי לב 
  .ח"שהה כמה ימי� אינו אוסר וכ� פסק כה

 

)סעי� ג(דברי� המאוסי� מחמת עצמ�   
דברי� המאוסי� מחמת עצמ� כנמלי� וזבובי� נחשבי� כמשביחי�  � ש"רא, ירוח�' ר, שערי דורא

  )ז"� סק"ש(ל "� פדאוה ורש"המהר, ה"פ או"וכ. כיו� שזהו טע� האיסור
א� , א� רבה עליה� התבשיל מותרי�, דברי� המאוסי� מחמת עצמ� �א "רמ, י "ב, טור, א"רשב

�  .ג"ח והפמ"הפר, ז"פ הט"וכ. שיסנ�, א� יכול לסנ
  .נית� להקל בשעת הדחק �ח "ב, �"ש

  .לחלא או שיכרא יש להחמיר בו כמו בעכברע זבוב שנפל "א� לכו
מקילי� רק ביי� �כ ג� לשיטת המקילי� כא� "כיו� שיש מחלוקת לגבי עכבר בשאר משקי� א �א "רעק

�  .שמ� ודבש א� לא בשאר משקי
  .תולעת נותנת טע� לשבח�� שג� למקילי� בזבובי�  "א בש� הש"וכותב בגליו� מהרש

 


