
 עכבר שנפל לשכר 
 ב  עמוד סח דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד .א

 לההוא   רב   אסריה   דשיכרא   לחביתא   דנפל   עכברא   ההוא 

 "פ נטל  קסבר   נימא  ששת   דרב   קמיה  רבנן  אמרוה  שיכרא

 והכא   מותר   "פנטל  רב  סבר   בעלמא   ששת  רב  להו   אמר   אסור

 ואפילו   מיניה  אינשי  ובדילי  מאיס  מימאס  דהא  הוא  חידוש

 רב   לה   מתקיף  ... אסור   נמי   "ש נטל   הלכך   רחמנא   אסריה  הכי

 מלכים   של   שלחן   על  עולה  והלא   מאיס   ומי   מנהרדעא   שימי 

 בדמתא   הא   בדדברא   הא   קשיא   לא   מנהרדעא   שימי   רב   אמר 

 לא   בשיכרא  ועכברא  מותר   לפגם   טעם  נותן  הלכתא   רבא  אמר 

 לפגם   טעם   נותן   דקסבר   משום   אי   דרב   טעמא   מאי   ידענא 

 לפגם   טעם  נותן  דקסבר   משום   אי   כוותיה   הלכתא  ולית  אסור

 לגו  נפל   להו  איבעיא  משבח  אשבוחי   בשיכרא  ועכברא   מותר

 כהנא   רב  בי  עובדא   הוה   אשי  לרב  הילל  רב   ל "א   מאי   חלא

 אימרטט. אימרטוטי   ההוא  ל" א  כהנא   רב   ואסר

 ב עמוד סח דף זרה עבודה מסכת תוספות .ב

  מן   כ " וא   מיניה   אינשי   בדילי   דהא   נראה   לכן ...   מאיסא   דהא 

  בעלמא   לפגם   טעם   ונותן   פגם   דהוי   משום   להתירו   לנו   היה   הדין 

  כיון   אסור   דשרצים   ל " נט   כל   אף   רחמנא   אסריה   ה " ואפ   מותר 

  דעלמא  חידוש   כשאר   דהוה  ניחא  והשתא   דשרצים  איסור  שכך 

 . היתר   מכלל   איסור   דהוא   התלמוד   שבכל 

 א עמוד סט דף זרה עבודה מסכת תוספות .ג

 משבח  אשבוחי  אי  ידענא  לא  הכא  קאמר   מאי  ת"וא

 בשיכרא   עכברא   דשמא   ל "וי  ארמאה   קפילא  ליטעמיה 

  ידוע  אין  השכר  כשנתחזק  והשתא  ומחמצו  השכר  את  מחזק

 . עצמו  השכר מחמת אם

 קד סימן תערובות הלכות דעה יורה טור .ד

  משביח  שמא  חכמים  חשו  לחומץ  או  לשכר  שנפל  עכבר

 אם   שלם   והסירו  צונן  לתוכו   נפל  אם  לפיכך   והחומץ  השכר

  רותחין  היו  אם  אבל  מותרל"ע  מע   שלם  יום  בתוכו  שהה  לא

  אפילו  כמבושל  חשוב ל"ע  מע   בתוכן  ושהה  צוננין   אפילו  או

 כתב   שפלט...  טעמו  לבטל  כנגדוס'    צריך  שלם  הסירו

  להיות  צריכין  שאלו  שרי  ושמן  ליין  נפל  ואם  ם"הרמב

 : פוגם ובודאי  מבושמים

 לא  הלכה טו פרק אסורות מאכלות הלכות ם"רמב .ה

  חוששין   שאנו ,  ס' ב   אותו   משערין   לחומץ   או   לשכר   שנפל   עכבר 

  לשמן   או   ליין   נפל   אם   אבל ,  משביח   ובחומץ   בשכר   טעמו   שמא 

  אלו   שכל ,  פוגם   שטעמו   מפני   טעם   נתן   ואפילו   מותר   לדבש   או 

 . טעמן   ומפסיד   מסריחן   וזה   מבושמים   להיותן   צריכין 

 קד  סימן דעה יורה יוסף בית . ו

 עכבר   דוקא  היינו  מאיס  דעכבר  דהא'  בגמ  דאמרינן  ודע

 : הוא מלכים שלחן על  עולה  דדברא עכברא דאילו דמתא

 א  סעיף קד  סימן דעה יורה ערוך שולחן .ז

  שלחן   על  עולה  שהרי,  הוא  לשבח  טעם  נותן   דדברא  עכברא

 בשכר   משביח  אם   לן  מספקא ,  דמתא  עכברא  אבל.  מלכים

, לחומץ  או  לשכר  נפל   אם  ולפיכך.  פוגם  הוא  אם  או ,  וחומץ

. מותר,  לעת  מעת  בתוכו  שהה  לא   אם,  שלם  והסירו,  בצונן

, לעת  מעת  בתוכו  ושהה  צונן  אפילו  או,  רותח  היה  אם  אבל

  לסננו   ויכול,  דקות  לחתיכות  שנחתך  בין  שלם  שהסירו  בין

  שנימוח  בין,  כלום  בתוכו  ממנו  ישאר  שלא  בענין  במסננת

 שום   ממנו   נשתייר  ולא  משקה  כולו   ונעשה  לגמרי   בתוכו

 ...העכבר כנגד בהיתר ששים  שיהא ידי  על ניתר, ממשות

 ב  סעיף קד  סימן דעה יורה ערוך שולחן .ח

  צריך   ואין  בודאי  פוגם,  משקין  לשאר  או  ושמן  ליין  נפל  אם

 . פליטתו לבטל' ס

 קד אות א סימן דעה יורה ח"ב .ט

 שהעכבר   א"מהמ  ו"בפט  ם"והרמב  ש"והרא  ף"הרי   וכתב

  הזכירו  ולא   משביח  ובחומץ   בשכר  טעמו   שמא  דחוששין '  בס

  חלוק  דאין  ל"דס  אלמא  דמתא  ובין  דדברא  בין  החלוק

 מ " מ   מלכים  שלחן  על  דעולה  מאיסא   דלא  דדברא  דאפילו

  דנפל  והיכא  לאו  אם  ובחומץ  בשכר  ל"נט   הוא  אם  הוא  ספק

 דדברא  ואפילו  הוא  פוגם  טעמו  דודאי  שרי  ודבש  ושמן  ליין

 דלא  כיון  דדברא  ל"דס  נראה(  א "ס)ו"ע  בש  י"ב  מדברי  אבל

 ז"ולפ   הוא  לשבח  ט"נ  ודאי  מלכים  שלחן  על  דעולה  מאיסא

 ופשט  לו  מניין  ידעתי  ולא  אוסר  הוא  ודבש  ושמן  ביין  אף

  הוא  לפגם ט"נ  דדברא דאפילו הפוסקים ומשמעות השמועה 

  בין  חלוק  ואין  לשבח   ט "נ  שמא  חוששין   וחלא  דבשכרא  אלא

 הלכך   מאיס  דממאיס  כיון  דדמתא  אלא  לדמתא   דדברא

 יש   אפילו  מותר  עליו  רבה   ההיתר  אם  ל"דנט   משקים  בשאר

 רבה   ההיתר   אפילו  מאיס  דלא  דדברא   אבלא"פ  בכ  כזית   בו

 :לפגם ט"דנ גב על אף אסורא"פ  בכ  כזית בו יש אם עליו 

 א  ק" ס קד סימן דעה יורה ך"ש .י

 דדברא   דעכברא   המחבר  מדברי  משמע '.  כו  דדברא  עכברא

  שלחן  על   דעולה   כיון   וחומץ   בשכר   דמשביח   לן   פשיטא

  ושמן  ביין '  אפי   דדברא   דעכברא"ז  לפי  ואפשר )   מלכים

  דעולה  ג" דאע  מוכח(  ב  סח"ז  ע)   ס"ובש(  פוגמת  אינה"ג  וכה

ע"פ  וא  ש"ע  בתערובות  פ "נטל  אי"ל  מספק  מלכים  שלחן  על

 ש "והרא   ף"מהרי  כן  נראה  לא  מ "מ  וליישב  לדחוק  שאפשר

  הא   כלל   הזכירו  שלא  פוסקים  ושאר  ן" וראב  ם "והרמב  וטור

 :ודוק עכבר בסתם כתבו אלא  דדברא דעכברא



 א ק"ס קד סימן דעה יורה א"הגר ביאור .יא

 ש "דמש   תמוהין   והן  המחבר  דברי  הם'.  כו  דדברא  עכברא

 דטעמא )  ד"הס  לפי(  פ"נטל  מחמת)  להתיר  הוא '  כו  מתקיף

 :כלל פוסק שום בזה חילק  לא וכן דחידוש משום( דרב

 א  ק"ס קד סימן פלתי .יב

  הביא  צורך  לאיזה,  י"הב  לרבינו  ליה  דקשיא  לומר  ואפשר

  על  עולה  או  מאיס  דדברא  עכברא  אי ,  פלפולא  הך  הגמרא

, כלל  בזה  מיניה  נפקא  אין  לדינא   הלא,  מלכים  שולחן

 נפקא  לא  כ"ג   פליטה  ולענין .  אסור  עצמו  בפני  דעכברא

, אסור  שמשביח  במקום  נפל  אי  דמתא  אפילו  דהא,  מיניה

]טעם )  אוכל  חיך  בדברא  וכן . פוגם  או  משביח  אי[  יטעם( 

  הוא  אם[ד, ]פוגם  או  משביח   אי  לן  מספקא  דלכך  ל"צ  ולכך

]פוגם)  בעצמותו   וזהו,  פוגם  פליטתו  טעם  אף  ל " י[,  פגום( 

  דכעצמותו  לומר  דיש,  לא  או  משביח  הוא  אי  בגמרא  ספיקא

, מושבח  בעצמותו   דהוא  דדברא  עכברא  כן   ואם .  פליטתו  כן

, ספק  בזה   ואין,  למאוד  מושבח  דהוא   ספק  ליכא   טעמא  אף

 : נכונים ודבריו ,  הגמרא  הביאו ולכך

 א ק"ס קד  סימן דעה יורה חדש פרי .יג

  לן  מספקא  לא  'דבג  דכיון   המחבר  דעת'.  כו  דדברא   עכברא

  כדאמרינן ,  דמתא  בעכברא   אלא  וחומץ  בשכר   משביח  אי

 דאלמא ',  כו  מאיס  ממאס  דהא  הוא   חידוש  והכא  התם

 דבעכברא  מכלל,  דמתא  עכבר  דהיינו   מיירינן  מאוס  בעכבר

  לן  דפשיטא   מלכים  שולחן  על  ועולה  מאיס  דלא  דדברא

  חילקו  ולא   סתם   שכתבו  והפוסקים.  וחומץ  בשכר   דמשביח

  גוונא  דבכל   משום,  דמתא  לעכברא  דדברא   עכברא  בין

  ודאי   מחמת  אסיר  אי  מידי  ולא  לן  מינה  נפקא  ולא,  אסיר

.  כודאו  ספקו  אפשיטא  דלא  בעיא  דספק,  ספק  מחמת  או

 דדברא  עכברא  דין  דברים  לשאר  המחבר  לדעת  אף"מ  ומ

  ארמאה  קפילא  י" ע  התבשיל  לטעום  וצריך  האיסורין  כשאר

  דמשמע  מאי  ולפיכך,  השביחו  או   התבשיל  פגם  אם  לראות

  והיינו   עכבר  שסתם  אחרים  ומפרשים   ם"הרמב  מדברי

 אפשר ,  בדבש  או  בשמן  או  ביין  שפוגם   דדברא  עכברא  אפילו

  וכן [.  א  ק"ס]  ך"והש  ח"כהב  ודלא,  לזה  מודה  המחבר  שגם

  כדמשמע  וחומץ   בשכר   משביח  ודאי  דדברא  דעכברא  עיקר

 דברים  בשאר  אבל ,  ודבש  ושמן  ביין  ופוגם   השמועה  מפשט

 יהיה  ובקצתן,  פוגם  יהיה   ובקצתן,  שוין  הדברים  כל  לא

 :בזה המחבר  על תפסו ובכדי,  האיסורין כשאר משביח

 קד סעיף ז  סימן דעה יורה השולחן ערוך .יד

  שהוא  הבית  עכבר   דאם  הדברים  ו "ק  דהרי  בזה  תמה   ואני 

 ש"כ  וחומץ  בשכר משביח  פליטתו  שמא  ספק יש  ז"עכ  מאוס

 כל  ישביח  שפליטתו  אותו   אוכלין  ששרים  דדברא  עכברא

  ולכן  איסורים  מיני  בכל  שאינו  כזה  דבר  לחדש  ל" ומנ  דבר

  לא  והטור   ם"שהרמב   וזה   י "הב  רבינו  כדברי   העיקר   ד "נלע

  לאלפים  המצוים  עכברים  בסתם  מיירי  דאינהו  בזה  חילקו

 רק   דדברא  עכברא  הזכירו  לא'  בגמ  דגם  ומקום  מקום  בכל

  עולה והרי   מאוס דעכבר  שאמרו  מה על   כשהקשה אגב בדרך

  מיירינן  ואנן  דדברא  עכברא  דזהו   ותרצו'  וכו  שלחן  על

  ולא  עכבר   סתם  על  הוא  ס"הש  סוגית   וכל   עכבר   בסתם

  ודגים  טמאים  כעופות  האיסורים  ככל  והוא  בדדברא  מיירי

 ששים עד בפליטתן שאוסרין טמאים

 כה סעיף  כב כלל יעקב מנחת . טו

 אבל   דמתא  בעכבר   זה  דכל  ד"ק '  בסי  י "הב  בדברי  ומבואר

 לשבח  טעם  נותן  מלכים  שלחן   על   דעולה  כיון   דדברא   עכבר

  בדברי  להדיא  מצאתי  וכן  משקים  בשאר'  אפי  בודאי

 דדוקא   ראשון  ושער   רביעי   בית  ק"ותה  א "בתה  א"הרשב

 ושכרא  חלא  לענין  ליה  מספקא  וספוקי  פוגם  שבבתים  עכבר

  ט"נ   ודאי   מלכים  שלחן  על  דעולה  דדברא  עכברא   כ"משא

  אכן  ש"ע  הבית  ומשמרת  הבית  בבדק  שם  מבואר  וכן  לשבח

 ם " והרמב  ף "הרי  דמדברי  כתב'  א   ק"ס  ד "ק'  בסי   ך"הש

  הא  כלל  הזכירו  שלא  פוסקים   ושאר   ן" וראב  וטור  ש"והרא

  וכן   חלקו  שלא   משמע  עכבר  בסתם  וכתבו  דדברא   דעכבר

 המקשן   מדמקשה  ב" ע  ח "ס  דף  ם "דעכו  ס "בש  קצת  מוכח

  ומי  מקשה  ולא  מלכים  שלחן  על  עולה  והלא   מאוס  ומי

  על  דעולה   דאף  ל"צ  אלא  מלכים  שלחן   על  עולה   והלא  פ "נטל

  ומסתפק   בתערובת  לפגם  טעם  נותן  מ"מ  מלכים  שולחן

  א "תס '  סי  ברוקח  להדיא  מצאתי  וכן  ושכרא  חלא  לענין

  או  תולעת  ל "וז   שכתבו   הפועלים   את  השוכר'  פ   ובאגודה

 בשכרא   עכברא  ל" דקיי  גב  על  אף  בקדרה  שנפל  זבוב

  זבוב  אבל  מלכים  שלחן  על  העולה  העכבר  משבח  אשבוחי

 דדברא   עכברא   דאף   להדיא  מוכח  הרי  ל"עכ   טעם  נותן  אינו 

 משקים  בשאר  ולא  וחלא  בשכרא  א"כ  לשבח  טעם  נותן  אינו

  על  לסמוך   פ"עכ   ראוי  מרובה  הפסד  דבמקום  ל" נ  לכן

  אוסרין   שאינן  דדברא  בעכברא  אף  פוסקים  הני  כל  משמעות

 : ק"ודו משקים בשאר

 ב  ק"ס קד סימן דעת  שפתי דעה יורה מגדים פרי .טז

  דברי  הקשה  ושם'  ב  אות  ה"ק   לסימן  הראה .  ך"עש.  או

 ובספר .  לעת  מעת  בעינן  בחומץ  משמע  דכאן  אהדדי  המחבר

  הוה   להרתיח  בחומץ  או   בציר  דכבוש  תירץ  ישראל  בית

 אף   וודאי  תורה  באיסור  לקמן  כ "משא,  לקולא  וספק  דרבנן

  בוודאי  הדין  והוא  דרבנן  אסור  להרתיח  שיתחיל  בכדי

  שירתיח  כדי   כתב'  ב  אות  יהודה  לחם   והבית.  דרבנן  איסור

 , ספיקא ספק  הוה דהכא  ובספק ספק הוה


