
  דק' ס
  

  ' א�סעי
  

אמר להו רב ?  אסורנות� טע� לפג�נימא קסבר , אמרוה רבנ� קמיה דרב ששת. אסריה רה לההוא שיכרא, ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא "– גמרא
 נמי ת� טע� לפג�נוהלכ  , ה אסר רחמנא"ואפ, ובדילי אינשי מיניה, דהא מימאס מאיס, והכא חדוש הוא,  מותרנות� טע� לפג�בעלמא סבר רב : ששת
אמר רבא ...בדמתאהא , הא בדברא: דעא לא קשיאאמר רב שימי מנהר? והלא עולה על שולח� מלכי�, ומי מאיס: מתקי� לה רב שימי מנהרדעא...אסור

 משו� דקסבר אי,  אסור ולית הלכתא כוותיהנות� טע� לפג�אי דקסבר ,  לא ידענא מאי טעמא דרבועכברא דשיכרא,  מותרנות� טע� לפג�: הלכתא
. ואסר רב כהנא, הוה עובדא בי רב כהנא: ל רב הלל לרב אשי"א, נפל לגו חלא מאי: איבעיא להו. ועכברא דשכירא אשבוחי משבח,  מותרנות� טע� לפג�

  .)סט$:ז סח"ע...". (והלכתא בי� בשיכרא ובי� בחלא בששי�)...נחת  לחתיכות דקות וחוששי� שמא בלע חתיכות(ההוא אמרטוטי אימרטט : ל"א
  
ומדובר שנפל לשכר רותח או חומ% רותח .  עכבר שנפל לשכר או לחומ% חוששי� שמא משביח אות� ואסורה התערובת– ש"רא, תוספות, �"רמב, �"רי

י בצונ� לא נפלט כ, מותר השכר והחומ%, אבל נפל לצונ� והוסר בשלמותו מיד,  ויש לה� די� כבוש כמבושל ואז אסורמעת לעתאו שנפל לצונני� ונכבש ש� 
  .טע�

  

  בתערובתאו שנמוח דין עכבר שנחתך 
וא� . בטל טעמו בששי�,  א� התחת  בתוכו לחתיכות קטנות ויכול לסננו במסננת של בגד בעניי� שלא ישאר מתוכו כלו�– י"פ רש" עמ"הגה, מרדכי

  .י חוששי� שמא נבלעות חתיכות שר% ביחד ע� החומ%כ, הכל אסור, התחת  ולא יכול לסננו כגו� שהיו החומ% או השכר מעורבי� בתבשיל עב
  .וחצי שיעור הרי אסור מהתורה, כי אחרת צרי  לאסור כ  ג� בשאר איסורי�, ופסק שג� א� לא יכול לסננו בטל,  חלק על כ – �"ר
וג� במשקה יש לחוש רק בשר% . יכותא לסננו מכל החת"למאכל שא,  ואסורדבר שיש לו מתירי� חילק בי� משקה שאפשר לסננו שלפני כ� הוי – ה"או

  .א  הטור חלק על דבריו. שאיסור� חל רק בשיעור של כזית, כ בשאר איסורי�"משא, שמא יישאר בו במידת איסורו שהיא בכעדשה
  
, ורו בכעדשהששר% איס, אבל א� השתייר אפילו בכעדשה חייב, משערי� אותו בששי� ומותר,  א� העכבר נמוח בתו  התערובת לגמרי– �"ר, ש"רא

  .כי חצי שיעור אסור מהתורה, ואפילו פחות מכ  אסור
  

ולכ� א� התערב הכל אסור אפילו בשכר  (כי הוא עולה על שולח� מלכי�, נות� טע� לשבח שדהשעכבר ה, וכראשוני�וכרבא  פסק את הגמרא – מחבר
, אבל עכבר העיר ספק בגמרא א� משביח שכר וחומ% או פוג� אות�, )כ יש ששי� נגד העכבר כשסיננו"  שאפשר אולי ג� ביי� ושמ� אא"וחומ% וכתב הש

  :ולכ�
  .מותר, מעת לעתוהסירו של� ולא שהה ,  ולא שהה ש� מעת לעתצונני�א� נפל לשכר וחומ� 

,  יישאר בתוכו כלו�ובי� שנחת  לחתיכות ויכול לסננו במסננת כדי שלא, בי� שהסירו של�,  ונכבשמעת לעתא� היה רותח או אפילו צונ� אלא ששהה 
  .)א� הוציאו או סיננו (י ששי� בהתר נגד העכבר"ניתר ע, בי� שנמוח לגמרי

  
נות� פ שעולה על שולח� מלכי� "כי יתכ� שאע, כ פשוט בגמרא"זה לא כא  ,  כי עולה על שולח� מלכי�משביח שדה שעכבר ה כתב המחבר– א"גר, �"ש

  . ובי� עכבר העירשדהבי� עכבר ה, כלל אלא כתבו עכבר סת�לוק זה חיוהראשוני� לא הזכירו ,  בתערובתטע� לפג�
  

  דין איסור שנחתך במאכל ואי אפשר לסננו ולהוציאו
נחת  (ההוא אמרטוטי אימרטט : ל"א. ואסר רב כהנא, הוה עובדא בי רב כהנא: ל רב הלל לרב אשי"א, נפל לגו חלא מאי: איבעיא להו "– גמרא

  .)טז ס"ע)...". (לחתיכות דקות
וחוששי� שמא יבלע , כי שר% איסורו בכעדשה, אסורא להוציא� ולכ� כל החומ% "חוששי� שמא נחת  לחתיכות קטנות שא,  עכבר שנכנס לחומ%– י"רש

  .חתיכות שר% יחד ע� החומ%
  : הקשה על דבריו שתי קושיות�"הר

  ) מלקות אי�רק( ?שהרי חצי שיעור אסור מהתורה, סוריש לאאי� שיעור של עדשה א� הרי ג�  .1

 !ונתיר, יסנ� את החומ% ויוציא את החתיכות, א� כ , ועוד .2

שכשה� פחות , ו� חתיכות מותר כמו בכל האיסורי�א  מש, בר ואז משביח את טע� החומ% ואסור שכוונת הגמרא שהוסר צמרו של העכ�"לכ� פרש הר
  .מכזית לא אוסרי�

  
  .כי חוששי� שמא יגע בממשו של איסור ולא ירגיש בכ , הכל אסור ולא מתבטל, ל עבכגו� שהתערב במאכ, א� התחת� ולא יכול לסננו – מחבר
 .אבל בשאר איסורי� אי� לחוש לזה, לאסור הכליש שרק בשרצי� יש לחוש א� נשאר ש� עד שלא יכול לסננו ולהוציאו ואז , ה"פ או" עפסק – א"רמ

  :א מצאנו שני הסברי�"בבאור דברי הרמ

אלא ? הרי בריה שנחתכה בטלה מחשיבותה ובטלה, למה מחמירי� בשר%, א"היה קשה לרמ – דרכי משה, י" רשפ"ל ע"דרישה בש� מהרש .1
וחוששי� שמא בלע שר% , כי שר% איסורו בכעדשה כטומאתו, "וא� נתחת  בעניי� שלא יכול לבררו הכל אסור: "י"בי המדברלמד זאת הוא 

  .אי� מחמירי� בזה,  אבל בשאר איסורי� שאסורי� בכזית. כדי להתיר בששי�"נמוח לגמרי"ולכ� צרי  , בכעדשה ועבר איסור תורה

א  כא� מדובר שהעכבר נפל , היינו דוקא במי� במינו כשאינו ניכר האיסור בתו  ההתר, מה שאמרנו בבריה שנחתכה ובטלה – דרישה בש� רבו .2
 .ע"וזה לכו, צרי  שימוח לגמריולכ� , אסור עד שיסיר את האיסור, מי� בשאינו מינו והאיסור ניכר, לחומ%

  
אי� טע� , כיו� שנותני� טע� לפג�, שבשאר איסורי�, �"ת הרותר� את קושיו, שיש לחלק בי� שמונה שרצי� לשאר איסורי�, א"פסק כרמ – �"ש

  .%כ כא� שהעכבר נות� טע� לשבח בחומ"משא, ולכ� חצי שיעור מתבטל, כי בטל ברוב, וג� גו� האיסור איננו, איסור כלל
שאיסורו בכעדשה לא בטל כמו ולכ� שר% , כגו� חומ% שמעורב במאכל עב, א לבררו"אמדובר של כדעת הטור ש"י, שנעביר מסננת ונתיר� "ומה ששאל הר

  .בריה
מ "מ, א לבררו נאסר"כ א� א"אר איסורי� גשעדשה ובכשמשמע שאפילו בפחות מ) ז"והט(ל "הרש, י" הבמדבריפ שנראה "אעש, �"והוסי� הש
שחייב להוציאו א� בשאר , � כתב כ� רק כשיכול לסנ� את האיסור"וג� הר, ה ולא בשאר איסורי�� שזה שיי� רק בשמונה שרצי� ובכעדש"הוכיח הש
, א"וברשב, א"וכ� משמע ברמ, "אחרי רבי� להטות"� שביבש ביבש יש ביטול ברוב של "יודה הר, אבל א� לא יכול להוציא את האיסור, איסורי�
יתוש אינו משמונה . (א לסננה כלל"כי א, הוי כשאר איסור ובטלה, תוש ונחת  ממנה אבר או התרסקה ואבדה צורתהיקדרה של מרק שנפל בה שכתב ש
א  בשאר שרצי� , שרק שמונה שרצי� יש להחמיר ולחוש שנשאר בתערובת, מ"ש בש� התפל"כ הפת"וכ .בטל, א לסננו כלל"כל מה שא, כ"א) שרצי�

  .ת בטלי� בששי� לאחר שנחתכו ולא החמירו בה�שאיסור� בכזי
  
 והראה שכ� משמע מתוספות?  ומה המיוחד בשר%,הרי לכאורה חצי שיעור אסור מהתורה בכל האיסורי�ש, �"א את קושית הר"הקשה על הרמ – ז"ט
כ קשה " א.בר אפילו על שיעור הקט� מעדשהמשמע שמדו. וסיי� שרגלי אברי� אי� לה� שיעור כלל, ששאל מרגלי דבורי� שודאי אי� בה� עדשה.) סט(

  .א והדרישה"על הרמ
הרי בבריה א� התרסקה בטלה , אי  כתב שעדשה הוא שיעור בריה של שר% ויש לחוש שמא נשאר שיעור זה ולא מתבטל, ועוד הקשה על הדרכי משה

  !ש כא� כשנחת  לחתיכות קטנות"מחשיבותה וכ
 שבריה בטלה כשנחתכה במי� במינו כשלא ניכר  וכהסבר הדרישהא"י כרשב"פרש את רשו, א" כרמולא, כסתימת המחברז להלכה "לכ� הסיק הט

כ כא� בבריה שהתערבה במשקה לח והוי כמי� "משא, ה ג� בשר% שנימוח לגמרי"כגו� לח בלח או יבש ביבש ובה� יש די� ביטול ברוב וה, האיסור
  .כי ש� האיסור לא נעקר מהתערובת, ובת ולא בטלה כללאסורה התער, א להוציאו"בשאינו מינו שניכר האיסור וא
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 וחצי שיעור ,בגלל שהוכר האיסור, חומ� ושמ� הדי� כ�,  אפילו שאר איסורי� שהתערבו ביי�אלא, י דיבר לאו דוקא בשמונה שרצי�" שרש, עודוכתב
  .א ששר% שאני"ל וכרמ"ולא כרש, שמא יפגע בממשו של איסורחוששי� ו, אסור מהתורה

פ שניכר "ומשמע שאע, פ שלא מעורב בטל"שאע, א"והקשה הרשב, � הקו� שלה ניכר ולא בטלה"� שחמאה של עכו"י את הרמב"קטו הביא הב' שבס,  א" שהקשה עוד לדעת הרשבאלא(
ור אבל כשניכר האיס, וזה עיקר ההתר,  להפרישו לאיסורא"ובחמאה א, ואינה נהפכת לש� התר כמו יבש ביבש, ע"שבעכבר יש לחוש שמא יאכל חתיכת איסור בפנ, ז"ותר% הט? האיסור בטל
  )ודאי מחויב לזורקו, קצת מהקו�

  :ז"הטראיותיו של  הכס� את' דחה בנק, פ שיטתו לעיל"� ע"הש

אבל שמונה שרצי� של תורה אסורי� אפילו חתוכי� ,  בטלה בששי�,שהתרסקה, שהיא משאר שרצי�שנמלה , יש הבדל בי� שר% לבריה .1
  .שרצי� יש להחמירשמונה כ דוקא ב"וא, בכעדשה

שמו עליו ביבש ביבש ואי� זה , כי א� יתחת , א יודה"ובזה א� הרמ,  שבטל בו בששי�הינו יבש ביבש, ה שכשהתרסק בטל"מה שהביא בש� או .2
ו בו שמא יפגע החמיר, שאיסורו בכעדשה, ומכיוו� שכא� חמור יותר מבריה, כגו� שהתערב במשקה, אלא כא� מדובר בלח בלח! בריה כלל

, ה"וחילוק זה כתב מפורש האו. אבל בשאר איסורי� שלא לוקה אלא כזית לא גזרו בה�, ויבוא לידי איסור תורה, בממשותו של איסור
.כי דוקא בשרצי� בלח בלח מחמירי� בזה, ולכ� כתבו די� זה דוקא בעכבר ולא בשאר איסורי�, שדוקא במשקה לח מחמירי� בשר%  

אבל א� נחתכה בטלה , משמע דוקא בריה שלמה. ולא בטלה, הכל אסור,  שקדרה של מרק שנפלה לתוכה בריה ונאבדהג נפסק"ס' ק' בס .3
 .ורק בשמונה שרצי� חוששי� לכ , בששי� ולא חוששי� שמא יפגע בממשותו של איסור

ה צרי  שיעור של עדשה "אבל בלא, ודוקא בה� אי� שיעור, ש� מדובר באברי� שלמי�,  לגבי רגלי דבורי� ואברי�ז מתוספות"מה שהוכיח הט .4
 .וחצי שיעור לא אסור

  

  'סעי� ב
  

פ "וכ. א"והרשב, פ רבותינו הצרפתי�"וכ, כי אלו צריכי� להיות מבושמי� וודאי שהעכבר פוג� בה�,  א� עכבר נפל ליי� ושמ� הכל מותר– �"רמב
  . ודוקא בחומ% ושכר הוא נות� טע� לשבח כדלעיל ואסור.מ"� והד"הר
  .ולכ� שמ� שנפל בו עכבר אסור להדליקו בבית הכנסת, שעכבר משביח אות�,  שמ� ויי� דינ� כמו שכר וחומ%– ש" וכ� משמע בראאגור, גאו�� בש� "ר

ורק  (.ש שפוג� תבשיל"וכ,  ואי� צרי  אפילו ששי� לבטל פליטת�מותרוכ� בשאר משקי� , � שעכבר שנפל ליי� ושמ� פוג� אות�" פסק כרמב–מחבר 
  )בשכר וחומ% אסור

חו% מדבש , אסורג� אר משקי� שמשמע שב, צריכי� להיות מבושמי�) יי� ושמ�(� שדברי� אלו "לפי טע� הרמבוכתב ש, חלק על המחבר – ל"רש
  .ז"פ הט"וכ, תערבו בדבשכמו שכתב תוספות לעניי� דבורי� שה, ע פוג� אותו העכבר"שלכו

  

  עכבר בשומן
ש א� נפל לשומ� רותח "וכ,  אסור משו� כבוש כמבושל,מעת לעתוא� העכבר שהה בשומ� ר  קר ,  עכבר משביח שומ� אווז–פ הבית יוס� "ש ע"רא

  .מ� נגד העכברא� יש ששי� בשו, והשאר מותר) שעור אצבע(יטול סביב העכבר כדי נטילה , וא� השומ� קשה, שהעכבר מסתובב בו
  .ה"ה באו"וכ. שא� יש שומ� קשה צרי  רק כדי נטילה, ש היא"והנוסחה הנכונה ברא,  כשיש ששי� אפילו בשומ� ר  מותר– פ הדרכי משה"ש ע"רא
  א"רמ

.  א� הוא קשהואפילו, כי יש לו די� שכר וחומ%, ויש מחמירי� בשומ�. כ העבר פוג� אותו ולא צרי  לבטל פליטתו"ג, א� נפל לשומ�, לפי זה .1
  )שמ� ודבש, ל שמתיר בעכבר רק כשנפל ליי�"כמו דעת רש(

שכל מה שנוגע , אפילו א� יש ששי� נגדו, הכל אסור, ויש ספק שמא כשעירו שומ� רותח היה ש� עכבר, א� עירו שומ� לקדרה מידי יו� ויו� .2
  .� העירוי נוגע תמיד בעכבר ונאסר הכללכ, וכ� כשהוא רותח הוא נמס, וכ  נאסר הכל, בעכבר נאסר והתערב בשאר השומ�

וכ� אולי , הוי ספק ספיקאו, וכ� לא ידוע א� השתמש באותו שומ�, כי ייתכ� שהיה ששי� במאכל נגד השומ� שהוש� בו, יש להתיר את הכלי�, א� השתמשו כבר בשומ� – ש"פת
 .העכבר כלל כשעירו עליולא היה 

, וכ� נמצא העכבר עליו, והשומ� בא לפנינו כשהוא קשה, א  ידוע שלא היה ש� העכבר כשעירוא� לא עירו עליו רותח או שעירו עליו רותח  .3
ספק נפל : שמותר כא� מספק ספיקא, שמא היה השומ� ר  כשפנל ש� העכבר והוי כבוש כמבושל, מספיק נטילת מקו� ולא מחזקינ� איסורא

שמה שהצרכנו נטילת מקו� , ג"א והפמ"ומכא� הסיקו רעק.  כבישהשמא התקשה השומ� קוד� שיעור, ל ר "ואת, ש� כשהוא קשה ספק ר 
  . משו� שמאוס הואזה חומרא בעלמא

�"ז וש"ט  
שמא התקשה קוד� , כי יש רק ספק אחד, אסור, אלא שעכשיו הוא קשה,  כשנפל העכבר לתוכו א� בודאי ידוע שהשומ� היה מתחילה ר .א

  )ח כבר חלק עליו"א בת"והרמ, שלשיטתו הולכי� אחר שעת המציאה, ירה שמת"ולא כאו. (וספק כבוש אסור, שיעור כבישה
  .ואסור, שמא שהה יו� של� או לא, כי יש רק ספק אחד,  א� בא לפנינו שומ� ר  אסור.ב
  .אסור,  בו העכבר כשהתקשה או לא ויש ספק א� היה,כ"והתקשה אח א� ידוע שהיה ר  יו� של� .ג

 .כ כשעירו עליו רותח"כבר משאל מותר א� יש ששי� נגד הע"ובכל הנ
שכל זה , ז"והסביר הט). פ הגאו� שהובא לעיל"ע" (הקריבהו נא לפחת "אסור להדליקו בבית הכנסת משו� ,  מלאוכלוא� השומ� מאוס .4

  .מותר ג� להדליקו בבית הכנסת, אבל א� יש בו ששי�, כשהוא אסור באכילה שאי� בו ששי�
 .ואפילו א� יש בו ששי�, כ אסור"ג, ליוה א� השומ� מאוס רק ע" ה– א"גר, �"ש

יש להחמיר בכל ,  הפסדשבלימשמע . חו% משכר וחומ%,  במקו� הפסד גדול יש להקל בכל המשקי� שעכבר פוג� אות�– ז"פ הט"א ע"רמ .5
  .המשקי�

 .מ"קל בכאבל בשאר משקי� יש לה, ל שדומה לשכר וחומ%"שי, יש להחמיר בשומ�, אבל בלי הפסד מרובה – א"פ רעק"א ע"רמ

  

  'סעי� ג
  
אפילו התערבו בתבשיל ונמחה גופ� בתוכו וההתר , זבובי� ויתושי�, כגו� נמלי�,  דברי� מאוסי� שנפשו של האד� קצה בה�– א"רשב, רבנו פר�, �"ר

מה לעכבר שרק בשכר וחומ% וזה דו. יבדוק ויסנ�, מ כל שאפשר לבדוק ולסנ�"ומ. ולא נהנה מהאיסור כלל, שמהתורה בטלי� ברוב, מותרי�, רבה עליה�
, ולא כרב ששת שאמר שעכבר חידוש הוא. ( מותר ועכבר משביח שכרנות� טע� לפג�וזה כדעת רבא שאמר בגמרא ש. א  בשאר משקי� פוג�, משביח
  .חו� משכר וחומ� ולא צרי� ששי�, ולכ� פסקו הפוסקי� שעכבר בשאר משקי� מותר).  אסור בונות� טע� לפג�ולכ� 

, ג� א� התערב, אבל איסור שפגו� בעצמו ומאוס בעיקרו, הרי שאר איסורי� שפוגמי� השתנו משבח לפג� ולא אסר� הכתוב בפגמ�, א"בוהקשה הרש
  !הרי הוא טע� ואסור, א� נשאר כזית בכדי אכילת פרס

אבל , תו זה לאוכלו בפני עצמוכי מה שאסרה תורה בפגימ, מותר, פ שיש כזית בכדי אכילת פרס"אע, שא� נמחה בתבשיל, א"א� משמע מהרשב
מ צרי� "ומ. פוג�, אלא אדרבה, כי לא נות� טע� משובח, מותר,  בתערובתנות� טע� לפג�כיו� שהוא , כשהתערב ע� ההתר שהולכי� בו אחר נתינת טעמו

ה א� נמצא בהתר מועט "וה. איסורואז אי� לו ממשו של איסור ולא טעמו של , כדי שיהיה ביטול ברוב רגיל מהתורה, שההתר ירבה על השק� המאוס
שראינו בדבריו לעיל , נות� טע� לפג�� חלק על זה בשאר "פ שהר"ואע (.כ אי� והתערובת מותרת"וממשו ג, שהטע� בטל כי הוא פגו�, ומכירו וזרקו

  )א בזה"ג� הוא יודה לרשב, מ בדבר שמאוס מעיקרו"מ, שהכל שאלה של הנאה
הא� מה שבכ� או בקערה יהיה , שהמרק אסור כי בריה לא בטלה, א� פרש מהמרק בכ� או בקערה וראה שהיתוש לו ש�, נפל לה יתוש ולא נמצאמקדרה של מרק ש, א"ושאל עוד הרשב
  ?ז להתיר את הקדרה"אולי נדו� לפ, ל מותר"ואת? אסור או מותר
וג� , בטל, ולכ� מה שנבדק מהמרק שאי� בו גו� הבריה, אחרת בטלה בששי�, עה צורתהוזה כשהיא שלמה ולא נפג, אלא מחמת ממשה, שבריה לא אוסרת מחמת פליטתה, א"וענה הרשב

כ "וכ, ובטל ברוב רגיל כמו בעכבר שנפל לשכר, טעמו לפג�, אבל כל דבר המאוס ושאנשי� בדלי� ממנו, ומה שצרי  לבטל בששי� זה גיד הנשה שהתבשל ע� גידי�, הקדרה עצמה מותרת
  .ש"הריב
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דברי� ואי� חילוק בי� שאר איסורי� ל,  זבוב אוסר בפליטתו עד ששי� כשאר איסורי�– שערי דורא, ש"� מרוטנבורג והרא"הררבנו ירוח� בש� מ
  .שאנשי� בדלי� מה�

  !אלא כל דבר מאוס בכלל, שעכבר לאו דוקא, פ הגמרא"� שדבריה� מיוסדי� ע"א והר"אי  חולקי� על הרשב, והבית יוס� תמה עליה�
  .וממילא זבוב שנפל לקדרה פליטתו אוסרת, ולא רק שכר וחומ%, סרי� סוברי� ש עכבר אוסר בפליטתו א� שאר משקי�שהאו, ח באר"והב
  

אפילו התערבו בתבשיל , זבובי� ויתושי� שכל אד� בודל מה�, כנמלי�, שדברי� המאוסי� שנפשו של האד� קצה בה�, �"א וכר" פסק כרשב– מחבר
  .יעביר, וכל מקו� שיכול להעביר מסננת ולהוציא את האיסור המאוס, עליה� מותרא� ההתר רבה , ונמחה גופ� לתוכו

� הוסי� עוד "והש .ולכ� השכר והחומ% אסורי�, שדברי� אלו ישביחו אות�, א"שבשכר וחומ% יש לחוש ולהחמיר כמו בעכבר וכבס, א"והדגיש הרמ
בדברי� המאוסי� , )�"ר (נות� טע� לפג�פ שיש חולקי� על זה בשאר "ואע, תרכ מו"ג, פ שיש בה� שיעור כזית בכדי אכילת פרס"שאע, א"הרשבפ "ע

  .ע בטלי�"לכו, מעצמ�
  .שמ� ודבש, חו% מיי�,  שלא בטלי� ג� בדברי� המאוסי� יש להחמיר– ח"ב, ל"רש
  .ב שאי� לשנות המנהג שנוהגי� להקל"קז ס'  בסא"פסק כרמ – ז"ט
  .א"בה יש להקל בה� כמו המחבר והרמרק בשעת הדחק או בהפסד מרוש, ירי�חוש לדעת המחמפסק ל –) 'ק ז" סקז' ס( �"ש

דברי� המאוסי� הדומי� , ה פה"כ ה"וא, שמ� ודבש, שעכבר אסור בשאר משקי� ומותר רק ביי�, ל"ז לעיל שפסק כרש"הרי לפי הט, קשה – א"רעק
 דעת המרדכי שזבוב קל פ"ע, ר�תו? ל"ז לגמרי ולא כרש"  התיר כא� הטואי, שמ� ודבש, לעכבר צריכי� להיות אסורי� בשאר משקי� ומותרי� רק ביי�

פ הסוברי� שעכבר "ע ,סומכי� עליו בשאר משקי�מ "מ, פ שאנו לא פוסקי� כמוהו"ואע, )לא לשבח ולא לפג�(שג� בשכר לא נות� טע� כלל , מעכבר
   .ע"ועדיי� צ.  שקל מעכבר שנקל בו בשאר משקי�לעניי� זבובה "וה, פוג� בה�

  

  הדין כשהדברים המאוסים לא נמחו ולא נחתכו
  .ד"ס' ק' כדלעיל ס, שבריה שלמה שלא נמחתה לא בטלה,  מלשונו כא� משמע– שיטת המחבר
  .פ שפוגמת את התערובת לא בטלה אפילו באל�"אע, א שא� הבריה לא פגומה בעצמה"א כתב הרמ"קג ס'  בס– א"שיטת הרמ

ש בש� פני� "וכ� תמה הפת, ודבר זה תמוה. פ שה� שלמי� בטלי�"אע, אר דברי� מאוסי� שפגומי� בעצמ�נמלה וש, שזבוב, כ"לכאורה משמע א
  .'ק ג"ס' ק' מאירות בס

כי אפילו א� , א� התערב בתערובת אינו אוסר, א דיבר בבריה חשובה כגו� עו� טמא שכשנסר  ולא ראוי לגר"א הרמ"קג ס' שבס, בארקג ' בסא "הגר
א� לא נמחו או נחתכו , אבל בריה הפגומה מצד עצמה כגו� נמלה או זבוב שמ� התורה חייב כשאוכל� כ  כמות שה�,  פטור מהתורהיאכלנו בפני עצמו

 .אפילו באל� לא בטלי� מדי� בריה


