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  סימ� קח
  

  המקורות בגמרא �ריחא 
אביי ) מגופת חבית להריחה :ערו�. נקב בחבית להריחה: י"רש... (האי בת תיהא � ב,עבודה זרה סו

  .)מוכח שריחא לאו מילתא. (ריחא לאו מילתא היא, רבא אמר מותר. ריחא מילתא היא: אמר אסור
יהודה ' מ אוסר ור"ר: של תרומהפ חבית של יי� "הרודה פת חמה ונתנה ע �כתנאי : אמר רב מרי

ל בפת חמה "אר...לאביי . לרבא ודאי תנאי היא �.יוסי מתיר בשל חטי� ואוסר בשל שעורי�' ר. מתיר
 )לכאורה מוכח שריחא מילתא(ה מותרת "בפת צוננת וחבית מגופה ד. ה אסורה"וחבית פתוחה ד

והא דידי נמי כפת חמה וחבית . בפת צוננת וחבית פתוחה, לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית מגופה...
  .פתוחה דמי
מפטמא  �? מאי טעמא. בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה כחוש אסור: אמר רב � ב,פסחי� עו

. ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע� בשר נבלה שמ� מותר ).לכאורה ריחא מילתא(. אהדדי
עביד לוי עובדא  ).לכאורה ריחא לאו מילתא(וריחא לאו מילתא היא , ריחא בעלמא הוא? מאי טעמא

  ).מוכח שריחא לאו מילתא(. בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר
מפני , לא�? וקשיא ללוי �מאי לאו מפני תערובת טעמי� . אי� צולי� שני פסחי� כאחד: מיתיבי

�... ירמיה הכא במאי עסקינ�' אמר ר�! לימא תהוי תיובתא דרב... הכי נמי מסתברא. תערובת גופי
  ).כי התירו# דחוק, לכאורה מוכח שריחא לאו מילתא(. כגו� שצלאו כעי� שתי קדירות

בפת . ה אסור"ל בפת חמה וחבית פתוחה ד"אר... לרב. ללוי ודאי תנאי היא... כתנאי: אמר רב מרי
, לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית חתומה פת צוננת וחבית פתוחה. ה מותר"צוננת וחבית מגופה ד

  ).לכאורה ריחא מילתא(. מי כפת חמה וחבית פתוחה דמיאוהא נ
  ).מוכח שריחא מילתא(פת שאפאה ע� צלי בתנור אסור לאכלה בכותחא ... תני רב כהנא

מוכח שריחא (אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא . ההיא ביניתא דאיטויא בהדי בישרא
  ).מילתא

  

  פסיקת ההלכה
דהא איפליגו בה אביי , הלכתא כוותיה דלוי, ג דקיימי תנאי כוותיה דרב"ואע" �) ב,פסחי� עו( י"רש

וכל המקורות , י ריחא לאו מילתא"כלומר שלשיטת רש". והלכתא כרבא... ורבא גבי בת תיהא
  .ג"בהוכ� פסק . התנאיי� שמורי� אחרת לא נפסקו להלכה

כרבא בבת תיהא  לכ� הלכה. יש לחלק בי� שתי המחלוקות ואי� קשר ביניה� �) ב,פסחי� עו( ת"ר
ורק , ת ריחא מילתא"כלומר שלשיטת ר. והלכה כרב בבשר שחוטה ונבלה) כי הריח מזיקו(שמותר 

  .בבת תיהא התירו להריח
א% את כל הראיות מהמקורות התנאיי� יש , יש לפסוק כרבא דריחא לאו מילתא �) ב,חולי� לא( �"רי

  :לדחות
  .ל אינו יכול להקשות על לוי היות והוא תלמידו"ר �ל "לגבי הראיה מר

, מ לא בטל"כל טעמו של רב שריחא מילתא נובע מכ% שהוא סובר שמב �לגבי הראיה מרב 
  . ואי� הלכה כ%

  :& שני חילוקי�"מביא הרי, לגבי שתי הראיות האחרות מרב כהנא ורבא מפרזיקיא
  .זה נחשב לכתחילה היות ואפשר לאכלו באופ� אחר. א
  !את ריחא מדי� ביטול, כ"א, & מבי�"הרי. חא אינו מתבטלמ ולכ� רי"זה נחשב דשיל. ב

  :מחלק שני חילוקי� אחרי� לגבי הראיות הללו �"הר
  .ח החמירו יולתר כי לא בדלי מה� אינשי"בבב. א
� מבי� את די� ריחא מדי� שאי� ממשות"הר. בפת החמירו יותר כי טע� הבשר מורגש. ב.  

בכל זאת יש לומר שריחא לאו מילתא רק בדיעבד וכ% מוכח ג� מדברי לוי שעוסק : &"והוסי& הרי
  .בבשר שכבר צלאו

אבל בדיעבד , ראוי לחוש לדברי הראשוני� ולאסור ריחא לכתחילה �) ב,א טו"תוה( א"הרשבכ "וכ
  .הלכה כלוי שריחא לאו מילתא

א% פת שאפאה ע� הצלי אסור לאכלו בכותח כי , & שריחא לאו מילתא"פסק כשיטת הרי� "הרמב
  .לכתחילה זה
  .וכתב שלכתחילה ריחא אסור ובדיעבד מותר, & ג� הוא"פסק כשיטת הרי י"הב

  .ת"פסק כרח "הרג� . ת"כתב בשמו שפסק כר הטורא% , כתב את שתי הדיעות ולא פסק ש"הרא
אבל נהגו להתיר בפת , ריחא מילתא: &"יש לפסוק ההיפ% מסברת הרי � ה"מרדכי בש� ראבי

  .שנאפתה ע� צלי לאכלה ע� חלב

  )סעי� א(תנורי� שלה� ותנורי� שלנו 
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. יש להבדיל בי� תנורי� שלה� לתנורי� שלנו, אפילו כשפוסקי� שריחא מילתא �) ב,ז סו"ע( 'תוס
  :ק"ש והסמ"בהבדל זה נחלקו הרא

אבל תנורי� שלנו גדולי� , תנורי� שלה� היו קטני� ולכ� ריחא מילתא � ק"סמ
  .וריחא לאו מילתא, יותר

א% תנורי� שלנו גדולי� ופתוחי� ולכ� , נורי� שלה� היו קטני� ומכוסי�ת � ש"רא
  .לשיטתו גדולי� וסתומי� עדיי� ריחא מילתא. ריחא לאו מילתא

, שריחא מילתא א& בדיעבד' החילוק בי� תנורי� שלה� לשלנו הוא רק לדעת התוס � ה"או
  .א"הרמכ% פסק . אי� חילוק, א% לשיטתנו שרק לכתחילה

ד שריחא מילתא "החילוק בי� תנורי� שלה� לתנורי� שלנו נפסק להלכה ג� למ � י"ב
  .ע"השוכ% פסק . לכתחילה
אבל . דוקא בתנורי� שלנו ריחא מילתא כי פיה� מ� הצד �) ו"א פט"הלכות מאכ( הגהות מיימוניות

  .ריחא לאו מילתא �בתנורי� שלה� שפיה� היה כלפי מעלה 
נודע מי בעל דברי� מקמי כל הנ% רבוואתא שלא חילקו ה זו שלא "נראה דליתא להגה" � י"ב

�  ".בכ% ואדרבה כתבו להקל בתנורי� דיד
משמע  �" אבל בתנורי� שלנו הגדולי� שרי, ומיהו דוקא בתנור קט� כמו שלה�" �) סימ� צז( טור

  .שהתנור יהיה גדול �שמספיק תנאי אחד 
אבל בתנורי� גדולי� שלנו ופיה� פתוחי� ... ודוקא בתנורי� שלה� שה� מכוסי�" �) סימ� קח(טור 

  !משמע שצרי% ג� גדול וג� פתוח" = אי� לחוש
כסברת (ח ומספיק תנאי אחד "החילוק הוא שבסימ� צז עוסק הטור בבב �) ד"סק(מ "ד

  ).ש"כסברת הרא(ס ולכ� צרי% שני תנאי� "ובסימ� קח בשא) ק"סמ
א% בסימ� קח , מספיק תנאי אחדהחילוק הוא שבסימ� צז עוסק הטור בדיעבד ולכ�  � ח"ב

�  !)כי בדיעבד אין ריחא כלל, ד"קשה לענ( .הוא עוסק בלכתחילה וצרי% שני תנאי
כלומר שמספיק �' או פיה� פתוחי�'כוונתו היתה ' ופיה� פתוחי�'כשכתב הטור  � דרישה

  .תנאי אחד ואי� שו� סתירה
תנורי� שלנו הפתוחי� 'התכוו� ' בתנורי� שלנו הגדולי�'כשכתב הטור  �) ג"סק( ז"ט

�  .כלומר שצרי% את שני התנאי� ואי� שו� סתירה' והגדולי
  .פסק את שני החילוקי� ובתנור קט� פתוח או גדול סתו� אסור לכתחילה ע"השו, להלכה

  .וכן לגבי אפיית פת בתנור בשרי, השלמות מסימן צז 7עיין עמוד  -לגבי הגדרת תנור גדול 
  
  

  )סעי� א(כחוש ושמ� בריחא 
  

 �? מאי טעמא. בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה כחוש אסור: אמר רב" � ב,פסחי� עו
  ".מפטמי אהדדי

משמע שריחא מילתא רק כשאחד מה� שמ� אבל כששניה� כחושי� כולי  �) ג,ד ד"א ב"תוה( א"רשב
  .עלמא מודי� שמותר

ד ריחא מילתא מותר לצלות כבד ע� ד� ע� תבשיל אחר כי הד� "אפילו למ �) עו, ב"ח( ד"תרוה
  .י מינ%"מהרוכ� פסק . כחוש ואי� הכבד מפט� אותו

�ד עוסק אפילו כשהתבשיל "י הבי� שתרוה"הב. (ד כי אי� טעמו מסתבר"אי� לפסוק כתרוה � בית יוס
�  .י יודה שמותר"ג� הב �א% א� ג� התבשיל כחוש ) שמ

א% בשר , כשעצמו היתרד הוא רק בכבד ע� ד� שהרי הכבד ל"כל היתרו של תרוה � ל"רש
  .שנאסר מד� אסור לצלותו ע� תבשיל כי הוא נעשה נבלה ואינו כחוש

 �ד הוא ג� בבשר שנאסר מד� ומותר לצלותו ע� תבשיל כי הד�  "היתרו של תרוה � ח"ב
  .הוא כחוש ואינו נות� ריח �שהוא האוסר 

ולכ� פסק להחמיר אפילו כששניה� כחושי� , ד עוסק רק כששניה� כחושי�"הבי� שתרוהא "הרמ
  ).א"סק ז"ט, �"ש(הודה שבשניה� כחושי� יש להקל , כאמור, א% הוא. י"בגלל הב

ב א% "המחמיר תע �א כתב שאפילו בשניה� כחושי� יש להחמיר "כיו� שהרמ � שפתי דעת
  .מעיקר הדי� אינו צרי%

  
  .שאנו לא בקיאי� היו� ורק פת נחשב כחוש ד"השפלגבי הגדרת כחוש ושמ� כותב 

  .אנו בקיאי� בזה, טוע� שכיו� שכל איסור ריחא הוא לכתחילה) ב"ח סק"מובא בכה( קהילות יעקב
  

  )סעי� א, א"רמ(הגדרת לכתחילה בריחא 
  

�� ורוב המורי� מסכימי� לדעת אחת הכי "& והרמב"ולעניי� הלכה כיו� שהרי" �) סימ� צז( בית יוס
  ".אבל לכתחילה אסור לצלות� בתנור צר, נקטינ� להתיר בדיעבד
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& "ודלא כרי, י מגדיר פת שאפאו ע� בשר כדיעבד"נראה שהב �) אות ג, סימ� קח( דרכי משה
� שהגדירו זאת כלכתחילה ולכ� אסרו לאכלו בחלב"והרמב.  

  א לא הפסיד"המיקל כרמ �) ט"סק( ח"כה
 �" בחלב פת שאפאו ע� הצלי ודגי� שצלא� בתנור ע� הבשר אסור לאכל�" �) סעי& ג, צז( שלח� ערו�

  .ה"האווכ� פסק . מוכח שזה נחשב לכתחילה
אסור לקנות פת שנאפתה ע� איסור א� יכול לקנות כזו שאי� בה אפילו  � י מולי�"אגור בש� מהר

  .ריחא כי זה נחשב לכתחילה
  .זה לא נחשב לכתחילה כיו� שהפת כבר נאפתה ולכ� מותר לקנות א& א� יכול לקנות פת אחרת �י "ב

א% בהגהותיו על , ח שנוהגי�"י וכ� כתב בתו"כתב שנראה לו כדברי הב) ג,קח(בדרכי משה א "הרמ
וא� אפה פת ע� בשר אסור לאכלו ע� חלב א� יש לו פת : "י מולי�"ע כתב את דברי המהר"השו
� אפה פת ע� איסור אסור לקנות אותו פת א� יש פת אחר דכל זה מיקרי "וכ� א� עכו, אחר

  "לכתחילה
שהרי , א ביחס לפת שנאפתה ע� בשר אינ� מדוייקי�"דברי הרמ �) א"ח סקכ"מובא בכה( ח"פר

  !אפילו א� אי� לו פת אחרת זה נחשב לכתחילה
ח שיש מקו� "פ התו"ע) ב"סקכ( ח"ג וכה"הפמ� אכ� פוסקי� "לגבי הדי� של פת שאפה עכו
  .להקל לקנות א& לכתחילה

  
  

  )סעי� א, א"רמ(תנור סתו� לגמרי 
  

פ "וזאת ע �פסק שבתנור פתוח מותר לכתחילה ובתנור סתו� אסור לכתחילה ומותר בדיעבד  ע"השו
�"& והרמב"הרי.  
  .א% א� התנור סגור לגמרי וא& במקו� שהעש� יוצא ממנו אסור אפילו בדיעבד � ה"או

  .ע"א% בהפסד מרובה מיקל כדברי השו, ה"פוסק כאוא "הרמ
  

 �  )סעי� א, א"רמ(דבר חרי
הואיל שהוא חרי& שואב טובא מידי דהוי אפת חמה וחבית , דבר איסור בצל שצלאו ע�" � מרדכי
  .כלומר שא& בדיעבד אסור �" פתוחה

ובכל , לגבי דבר חרי& אי� חילוק בי� א� שניה� כחושי� לבי� שאחד מה� שמ� � ד"חוו
  .מקרה אסור

בחרי& ריחא מילתא מדאורייתא בעוד שבשאר דברי�  �) ג"ד לסי"מובא בשפ( פ"כו
�  .זה רק מדרבנ

  .בחרי& ריחא מילתא מדרבנ� � ת אמרי טע�"שו
  .ו בתנור קט� שנאסר בדיעבד"כוונת המרדכי אפילו בתנור גדול וק � ז"ט, ה"או

כוונת המרדכי דוקא בתנור קט� אבל בתנור גדול ופתוח ג� דבר חרי& מותר  � ח"ב, ל"רש
  .בדיעבד

  .ו בתנור גדול"וק, דיעבד לא נאסראפילו בתנור קט� נראה שב �) ד"ח סקכ"מובא בכה( ח"פר
  :להלכה

, ח אפילו בתנור קט�"מ להקל כפר"פוסק שכשהאיסור הוא הדבר החרי& אפשר בהפהחכמת אד� 
  .ל"מ לסמו% על הרש"אפשר בהפ!) וזה חמור יותר(=וכשההיתר הוא הדבר החרי& 

  .מ ובצור% גדול"ל רק בהפ"כשההיתר הוא החרי& יש לסמו% על הרש � זבחי צדק
  

  :לגבי דבר חרי& מכוסה
  .ע"בשוה "בהגכ% מופיע ג� . מותר, אפילו בבצק בלבד, א� אחד משני הדברי� מכוסה � מרדכי

  .מ"בדה ג� "כ% מצוטט בש� האו. ג� בזה טוב להחמיר לכתחילה � ה"� בש� או"ש
כ� א חזר בו ול"ונראה שא& הרמ, ה"לא נמצא כ% בנוסחא שלנו באו �) ט"ח סקכ"מובא בכה(ג "כנה

  .סת� בהגהות להתיר
, א� משח את הכיסוי בשומ� ה� נחשבי� כמגולי�, אפילו א� שניה� מכוסי� � ה"או

�  .ונאסרי

  
  )סעי� א, א"רמ(אפיה תחת מחבת 

  
  .אפיה תחת המחבת נחשבת כתנור שלה� ולכ� ריחא מילתא �) ב,ז סו"ע( 'תוס

אבל להלכה לכאורה ג� תחת המחבת מותר , משמע שזה רק לשיטתו שריחא מילתא � מ"ד
�  .בדיעבד כבתנורי� שלה
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  !וזה לכאורה א& חמור יותר מתנורי� שלה� �אפילו בדיעבד אסור  � ה"או
ה אזיל לשיטתו שכאשר התנור אטו� לגמרי זה אסור "האו �) ו"סקט( א"ביאור הגר
  .כ זה כמו תנור שלה� ולא חמור יותר"וא, א& בדיעבד

  .בת אסור אפילו לאכלה ע� בשר שמא יאכלנה ע� חלבפת שנאפתה ע� בשר תחת המח � ד"הגהש
  

  :לגבי בזה אחר זה
וריחא לא שיי% , ז יש להקל שהרי לא מדובר פה בכשיש זיעה אלא רק ריחא"בזא � תשובת מיימוני

  .ז"בזא
  .א& בזה אחר זה ראוי להחמיר �) ד"ח סקל"מובא בכה( שפתי דעת

ז של ריחא אבל א� בפע� השניה היתה "הכוונה דוקא בזא �) ב"ש סק"מובא בפת( חינו� בית יהודה
  .פשוט שאסור �נגיעה 

  
  
  

  )סעי� א, א"רמ(כשיש ששי� כנגד האיסור 
  

א% נראה שאי� , א� יש ששי� כנגד האיסור מותר שהרי ריחא אינו גרוע יותר מנתבשל עמו � ה"או
  .ובכל אחת צרי% ששי�, החתיכות מצטרפות זו ע� זו

פ שבשאר איסורי� לא "ואע. החתיכות שבספק ריחא מצטרפות זו ע� זונראה שכל  � ה"הגהות או
  .בריחא יש להקל, ל הכי"קיי

רק לדברי� המגולי� א% דברי� , כמוב�, הכוונה �) א"ח סקמ"מובא בכה( חכמת אד�
  .מכוסי� הואיל ואינ� נאסרי� אינ� מצטרפי� לבטל

  .ה ולצר& את כל מה שבקדירה"במקו� הפסד מרובה יש לסמו% על הגהות או � א"רמ
ס אי� איסור "שהרי בשא, מ"א מיקל בריחא יותר מאשר בשאר איסורי� בהפ"הרמ � ז"ט

  !מפעפע באפיה מחתיכה לחתיכה
מ ג� בשאר "אלא שבהפ, ס"מ שונה די� ריחא משא"א אינה שבהפ"דעתו של הרמ � �"ש

  )5ועיין סימן קיא עמוד (. איסורי� מצרפי� את כל מה שבקדרה
  
  

  
  )סעי� א, א"רמ(איסורי משהו ריחא ב

  
ולכ� , א% הוא נחשב משהו, ריחא אמנ� אינו נחשב נות� טע� � ק"והגהות סמ' א בש� תוס"רמ

�  .אוסר באיסורי משהו בתנור קט� וסתו
א הבי� שזה לשיטתו "א% נראה שהרמ, משמע שא& בתנור גדול אסור' אמנ� בתוס � �"ש

  .ודוחק, שריחא מילתא ג� בתנור גדול
וא& באיסורי משהו ריחא לאו , אי� חילוק בי� חמ# לשאר איסורי� � א בש� מרדכי"רמ, ל"מהרי

  .מילתא
, המרדכי אמר את דבריו רק ביחס לפת שנאפתה ע� מצה כיו� שפת היא דבר כחוש � �"ש

  .א% בדבר שמ� יסכי� המרדכי שריחא מילתא באיסורי משהו
  .במקו� הפסד יש לסמו% על דברי המקילי� �א "רמ

מ אסור שהרי אפילו "א& בהפ, הכוונה בתנור פתוח קצת א% א� הוא תנור קט� סתו� לגמרי � ר"דגמ
  ).שפתי דעת( ג"והפמ) סימ� תמז( א"המגכ% כתבו ג� . מ"ס מותר רק בהפ"בשא

  .מ סומכי� על המקילי�"שבהפ, נראה שהוא הדי� ג� לתנור גדול וסתו� לגמרי � פרי מגדי�
  
  

  

  )סעי� א(אפיה בתנור : סיכו�
  .מותר לכתחילה :א� אחד מהתבשילי� מכוסה

�  .ב"מותר לכתחילה והמחמיר תע) כל דבר כחוש: ד"שפ(כששניה� כחושי�  :א� שניה� מגולי
�א� : ה"או, ל"רש. משמע שמותר בדיעבד: ע"שו: בתנור סתו� לגמרי: א� אחד מה� שמ

א& ללא : ח"כה. ע"מ יש להקל כשו"בהפ: א"רמ. סתו� א& בארובה אסור אפילו בדיעבד
  .ב"א תע"והמחמיר כרמ, ע"הפסד מרובה ספרדי� יכולי� להקל כשו

  .ע"בתנור קט� פתוח משמע שמותר בדיעבד לכו
  .כתב שנוהגי� להחמיר לכתחילה א"והרמ, מתיר לכתחילה ע"שו: בתנור גדול פתוח
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  .ע מותר לכתחילה כפי שמוכח מסימ� קיח סעי& יא"בתנור פתוח ככירה לכו
ג יש להרחיק קצת כי "ג� בכה �) ח"ח קיח סקקי"מובא בכה( מנחת יעקב

  .חוששי� לניצוצות
  

  )סעי� ב(די� ריחא בקדירה 
 �? מאי לאו מפני תערובת טעמי� וקשיא ללוי. אי� צולי� שני פסחי� כאחד: מיתיבי" � ב,פסחי� עו

ירמיה הכא במאי  ר"א�! לימא תיהוי תיובתיה דרב... הכי נמי מסתברא. מפני תערובת גופי�, לא
�  ".כגו� שצלאו כעי� שני קדירות... עסקינ

� "לא הלכת לצור מימי% וראית ישראל ועכו) חנינא לריש לקיש' ר(אמר ליה " � ב,עבודה זרה יא
  "?ג כירה אחת ולא חשו לה� חכמי�"ששפתו שתי קדרות ע

  .ע ריחא לאו מילתא"הסוברי� שריחא מילתא אומרי� כ% רק בצליה אבל בקדירה לכו � א"רשב
ומשמע שצלי קדר דינו כצלי  �" כ% אוסר�שאי� ריח המתבשל כל"הטע� לכ% הוא  � טור

  .א"ח והמג"הבכ% פסקו . שהרי אינו מתבשל
ג� צלי קדר דינו כבישול והטע� לחלק בי� קדירות לצליה הוא שכשיש קדירה  � י"ב

  .שמפרידה ביניה� ריחא לאו מילתא
וא� זו צליה ללא , שא� זהו בישול בקדירה פשוט שמותר) ז"מ, ו"סקמ( ח"כהפוסק , להלכה

  .ושניה� מגיעי� ממש לשפת הקדירה ואי� מה שמפריד ביניה� אסור, רוטב בכלל
אסור לכתחילה להטמי� תבשיל בשר ע� תבשיל חלב במקו� אטו� לגמרי דחיישינ� שמא  � ו"מהרי

  .יזוב מאחד מה� תחת חברו
  .כ% יש לפסוק � א"רמ. חמי� טמוני� שנמצא באחד מה� טריפה והיו מגולי� נאסרו כול� � ד"הגהש

פ שפי "א� בא לבשל� בקדרה זה לעצמו וזה לעצמו אפילו בתנור קט� ופיו סתו� מותר אע � ע"שו
  ".הקדירות מגולה

וא� הוא סתו� לגמרי אסור לכתחילה ובדיעבד מותר רק , "ודוקא כשהתנור פתוח קצת" � א"רמ
  .מ אי� להתיר בסתו�"בהפא&  � ל"רש. מ"בהפ

  .אבל לזמ� מועט לא, הכוונה רק להטמנה לזמ� מרובה שאז הריח חזק � א"גליו� מהרש
אלא , ואפילו בתנור סתו�, א סובר שמ� הדי� אי� ריחא בבשול כלל"הרמ � עטרת זהב

  .שהחמירו לנהוג בבישול כצליה
  .אי� זו חומרא אלא מעיקר הדי� � �"ש

  
  

  )סעי� ג(די� מרדה 
מרדה של גוי שיש עליו שמנונית איסור אסור להשתמש בו באותו יו� ג� א�  �) ב,ז סו"ע( 'תוס

  .הדיחו
באותו יו� אוסר רק כדי קליפה  � ח"כה. הכוונה שבאותו יו� אוסר אפילו בדיעבד � ה"או

  .ולא יותר
  . ובאותו יו� לא מועילה הגעלה וא& לא קליפה � א"רמ

  .י האור וצרי% ליבו�"ישו עהסיבה היא שזה נחשב תשמ � �"ש
ע מותר להשתמש במרדה זו כי הגוי לא יסכי� להחלי& מרדה כל פע� "א% לאחר מעל �) ש�( 'תוס

  .י"י אטו ב"ולכ� לא גוזרי� שאב, שרדה בו איסור
  .י היא מכיו� שב� יומו הוא דבר לא שכיח"י אטו ב"הסיבה שלא גוזרי� שאב � לבוש

כ טוע� "נקה. (שהגוי לא ישמע לנו להחלי&', כפי שכתוב בתוס, הסיבה היא � כ"נקוה, ז"ט
  ).שזו ג� דעת הלבוש
י א� בלוע מאיסור אסור "לכ� מרדה של ישראל א& שאב �) ד"סקנ( כ� החיי�

  .לכתחילה כי הוא ישמע לנו ללב� או להחלי&

  )סעי� ד(ג חבית "פת ע
  

יהודה ' מאיר אוסר ור' ר, ל תרומההרודה פת חמה ונתנה על גבי חבית של יי� ש" � ב,עבודה זרה סו
שסובר שריחא (לרבא . מפני שהשעורי� שואבות, מתיר בשל חיטי� ואוסר בשל שעורי�' מתיר ור

אמר : אמר ל% אביי לאו מי איתמר עלה �? לאביי מי לימא תנאי היא. ודאי תנאי היא) לאו מילתא
לא נחלקו . ה מותר"בפת צוננת וחבית מגופה ד, ריש לקיש בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור

  ."והא דידי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי. בפת צוננת וחבית פתוחה, אלא בפת חמה וחבית מגופה
" ג חבית פתוחה של יי� נס% אסור לפי שקולטת מ� הריח הרבה"פת חמה שמונחת ע" � ע"שו, טור

  )ל במשנה נפסק שהרי אי� הוא קשור למחלוקת זו"הסברו של ר(
פ "וכ. ג חבית פתוחה מותרת בדיעבד כי זה בדיוק כמו שצלא� ביחד"ג� פת חמה שמונחת ע � א"ברש

  )ט"א סקכ"מובא בביאור הגר( ח"הפר
  .ע ורוב הפוסקי�"אנו אי� לנו אלא דברי השו �) ח"סקנ( ח"כה
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אלא אפילו סת� יינ� שמותר , הכוונה לא רק ליי� נס% שהרי הוא אסור בהנאה � �"ש
  .כי ריח כזה נחשב כאכילה, בהנאה אוסר את הפת

 א"ח וחכ"כהסת� יינ� נהגו להתיר א� יש ששי� וכ� פסקו  �) ט"ח סקנ"מובא בכה( פ"כו
  .ח"בהפסד מרובה כיו� שנית� ג� לצר& את דעת הפר

  .הפת נאסרת רק א� היא מונחת נגד המגופה � ה"א בש� או"רמ
  .א מונחת מעליוהכוונה שאינה דבוקה על צד החבית אל �) ס"סק(ח "כה

  .הכוונה שהיא מכסה את כל החבית ולא רק את חלקה �) ל"סק( א"ביאור הגר
  .פ חבית אסורה אפילו א� היא חמה והחבית מגופה"פת שעורי� שהונחה ע � ע"שו

  .הוא הדי� ג� לחבית פתוחה ופת צוננת �� "ש
  
  

  )ז�ו�סעיפי� ה(טעימה והרחת איסור 
ריחא לאו : רבא אמר מותר. ריחא מילתא היא, אביי אמר אסור... האי בת תיהא" � ב,עבודה זרה סו
  .מילתא היא

נ דר% נקב שבחבית לידע א� הוא "מותר לשאו& בפיו ריח יי: "פסק כרבא ולכ� כתב, כאמור, ע"השו
  ".טוב

ועיין סימן צח ( א"הרמכ% פסק . פ שאינו בולעו"אבל אסור לטעו� את האיסור אע � ש"ריב
  )9עמוד 

  .להריח בשמי� של עבודת כוכבי� או כלאי הכר� וערלה, בכל זאת, אסור � א"רשב
אבל , כל מידי דלא הוי להריח ריחא לאו מילתא היא: זה הכלל" �) י"מובא בב( ארחות חיי�

  ".דבר שעומד להריח כגו� ורד והדס אסור ליהנות מהריח
א% איסורי אכילה וכ� איסורי , הכוונה שרק איסורי הנאה שנועדו לריח אסורי� � פרי חדש

  .מותר להריח בה�, הנאה שנועדו לאכילה
א� ה� איסורי הנאה אסור : אי� חילוק א� עיקר� להריח או לא �) א"ע, ע"סק( ח"כה

�  .להריח בה� וא� ה� איסורי אכילה מותר להריח בה
  
  

  )וסימ� צז סעי� ג, סעי� א(הגדרת תנור גדול 
  .עשר עשרוני� של מצותתנור גדול הוא תנור המחזיק שני�  � ק"סמ
  .ולא צרי% דוקא יב עשרוני�, משמע שמספיק שיהיה גדול קצת ה"מהרזא% 

  .ק"פסק כסמע "השו
בימינו שאי� תנור ביתי  �לפי זה . טפחי� 6*12.5*12.5והוא , חישב גודל תנור כזהא "החכ

  .בגודל כזה אי� להקל לכתחילה
ש "פת: (נחלקו  האחרוני� הא� שיעור שני� עשר העשרוני� הוא בכל חלל התנור או רק בקרקעיתו

  ):ז"סק, צז
  .חלל התנור צרי% להחזיק מדה זו �יד אליהו 

  .מחמיר שצרי% יב עשרוני� בקרקע התנור לבדפרי מגדי� 
ורק בזמנ� שהיו מדביקי� את הפת בכל , ג"יש לפסוק כפמ �) א"סקי, קח( ח"כה

גודל התנור צרי% להיות ולפי זה נראה ש. (הדפנות היה צרי% שכ� יהיה בחלל
30.5*30.5 �  )טפחי

  )ג,צז(לאכלה בחלב  �פת שאפאה ע� בשר 
  

  "אסור לאכלה בכותחא �פת שאפאה ע� צלי בתנור : תני רב כהנא" � ב,פסחי� עו
  :ד ריחא לאו מילתא"די� זה אפילו למ �"� והר"הריוהסבירו 

מ "או שכיו� שכ� זה מוגדר דשיל, כיו� שיכול לאכלו ללא חלב זה מוגדר לכתחילה � �"רי
  .לשיטתו

  .או שטע� הבשר מורגש בלח�, ח כי לא בדלי אנשי"חומרא יתרה בבב � �"ר
  .מותר �ורק א� נצלה בתנור גדול ופתוח , בתנור קט� או סתו� אסור לאכלו ע� חלב � ע"שו
ל זאת שלא לאכו �נוהגי� לאסור לכתחילה אפילו בתנור גדול א� יש לו פת אחרת  �) א,קח( א"רמ

  . ומותר לאכלו א& בחלב, זה נקרא דיעבד, א% א� אי� לו פת אחרת בריוח. בחלב
  .א לא הפסיד"הסומ% על הרמ �) ט"סק( ח"כה

ח אפילו "ואילו בבב, ס"אלא שהאגור דיבר בשא, שכ� מקורו באגור, א הזה קשה"הרמ � ח"פר
וכ� , י חלק על האגור בזה"ומלבד זאת קשה שהרי הב! יכול לאכלה ללא חלב �כשאי� לו אחרת 

  !וה� התירו א& א� יש לו אחרת בתנור גדול) ג"קח סק(מ "הסכי� ג� הד
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א� אי� (המנהג להקל לקנות מגויי� דברי� המבושלי� בתנורי� שלה�  � ח"התובש� ) ד"סק( ז"ט
�"בזה בעיית בשולי עכו (�, פ אסור לכתחילה"ולמרות שנטל, מכיו� שסת� כלי� אינ� בני יומ

  .נחשבת דיעבדהקניה 
  
  


