
  חק' ס
  

  ' א�סעי
  

ולוי . מפטמי מהדדי? מאי טעמא). ש א� בשר הנבלה שמ� שמעביר יותר ריח"וכ(בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה כחוש אסור : אמר רב "– גמרא
א בריה דרב חיננא תני רב כהנ...וריחא לאו מילתא היא, ריחא בעלמא היא? מאי טעמא. מותר, אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע� בשר נבלה שמ�: אמר
  :)פסחי� עו". (אסרה רבא מפרזקיא למיכלה בכותחא, דאיטויא בהדי בישרא) דג(ההיא ביניתא . אסור לאכלה בכותח, פת שאפאה ע� הצלי בתנור: סבא
רבא , א מילתא היאאביי אמר אסור ריח: �"ישראל בדעכו)...נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�(בת תיהא  "– גמרא

  :)ז סו"ע". (ריחא לאו מילתא היא, אמר מותר
  

  ?האם הלכה כרב או כלוי
  

  
די� בשר שחוטה שמ� שצלאו ע� בשר נבלה 

  ?כחוש או שמ� הא� מותר באכילה
  ?וכ� דג שצלאו ע� בשר הא� מותרי� בחלב, די� פת שאפאה ע� הצלי בתנור

  :ז סו"כי רבא סובר כלוי בע, אשריחא לאו מילתא הי, מותר לכתחילה  )ש�(י "רש

ש� ' תוס(ת "ר
  :)ז סו"וכ� בע

ולכ� בפסחי� בי� , כי הריח ש� מזיק לישראל ולא נהנה מכ%, הקל רבא" בת תיהא"בסוגיה של [, כי ריחא מילתא היא, בתנורי� קטני� אסור כדעת רב

פת והפשטידה מכוסי� היטב ופי התנור פתוח ולא אבל בתנורי� גדולי� ורחבי� מותר לכתחילה כשה] הלכה כרב, לרבא ובי� לאביי
  .ואז הוי כשתי קדרות ולא עובר ריח מאחד לשני, סתו�

  .ואולי כי כתב דבריו לבסו�,  זאתלוי מני� "ותמה הב, ת"הוא פסק כרלדעת הטור , הסתפק כיצד הלכה  ש"רא

בית יוס! בש� 
  ה"הגה

  .א� ללוי אסור, ו� שפיה� פתוח למעלהובתנורי� של הי, בתנורי� צרי� לרב אסור וללוי מותר

� "רמב, !"רי
  �"ור

לכתחילה אי� לצלות בשר שחוטה ונבלה 
  .ובדיעבד א� צלו מותר כדעת לוי, כאחד

  :משלוש סיבות, א% הפת עצמה מותרת, אסור בי� לרב ובי� ללוי בחלב
  .נתיר לצלות בשר שחוטה ונבלה לכתחילה, שא� נתיר לאכול את הפת בחלב. 1
, נמצא כאוכל בשר וחלב יחד, וא� נתיר לאכלו בחלב, ש בה קצת טע� בשר שי.2

  .שאי� טע� החלב ניכר בשחוטה כלל, כ בבשר שחוטה ונבלה"משא
כמו שהחמירו בו שלא , ח יותר מנבלה" אפשר שיש כא� חומרא שהחמירו בב.3

  .כ בשאר איסורי�"משא, להעלותו על השולח� שאוכל עליו חלב

  .ובתנור צר כמו שהיה בזמ� הגמרא לכתחילה אסור ובדיעבד מותר כדעת לוי, ת"מותר לכתחילה כרבתנור רחב   א"רשב

  מרדכי
וא� לא כיסה , או הדג בחלב, לכתחילה צרי% לכסות את הפשטידה הבשרית או הנבלה ואז מותרת הפת בחלב וכ� בשר השחוטה

  .לכתחילה אסור ורק בדיעבד מותר רק א� לא נגעה הפת בשומ�

  .והפת מותרת אפילו בלא כסוי, מותר בי� לרב ובי� ללוי  .וללוי מותר, שקולט ריח, לפי רב אסור  ה"יראב

  
. וכא� בשאר איסורי�, צז מדובר בבשר בחלב'  שבסמ תר&"הד? קח כתב שצרי% שפיו יהיה פתוח' ואילו בס, צז כתב שמספיק תנור גדול בלבד' הטור בס

  .צז הכונה ג� לתנור שלנו שפיו פתוח' ש בס"ומ, ה כא� וש�"שה, ז כתב"והט. א� לכתחילהצז מדובר בדיעבד וכ'  שבסח כתב"הב
  

  ?מהו תנור גדול
  .ב עשרוני�"ולא צרי% י,  א� הוא רחב קצת מספיק– ה"רז

  )ג ביצי� וחומש ביצה"מ, כשיעור חלה(ב עשרוני� " המכיל י– ק"סמ
  פתחי תשובה

  .ב עשרוני�"יעור של י מדובר שמחזיק כל חלל התנור ש– יד אליהו
  .ב עשרוני� בעובי טפח" שיהא קרקעית התנור מחזיק י– ג"פמ

  
  .חלק על זה" בית יוס�"וה. מותר לצלות כבד בתנור ע� תבשיל שמ�, ד ריחא מילתא" אפילו למ– )תרומת הדש� (ר איסרל�"הר

  .ריחא לאו מילתא היאד "ה מודה אפילו מובז, שואב את האיסור אליו,  בצל שצלאו ע� דבר אסור הואיל והוא חרי�– מרדכי
וא� יש פת ,  בתנורי� הגדולי� שלנוריחא לאו מילתא היאל "כי קי, והשיב שמותר, י מולי� על פת שנאפתה ע� צלי של גוי בדיעבד" נשאל מהר– אגור

  .ש פת אחרת מותרוא� שי, שבדיעבד זה התר גמור" בית יוס�"וכתב על זה ה. שיש לסמו% על המתירי�, אחרת יאכל אחרת
  

  הלכה
פ " כחושה והכשרה שמנה בתנור אחד אענבלה� שאי� לצלות לכתחילה בשר כשרה ע� בשר נבלה או של בהמה טמאה אפילו ה" פסק כלוי וכרמב– מחבר

  .ורואפילו האסורה שמנה והכשרה כחושה אס, א% א� צלא� מותר בשר הכשרה כי הלכה כלוי שריחא לאו מילתא, שלא נוגעי� זה בזה
וא� אחד מה� מכוסה . ובלבד שלא יגעו זה בזה, עשרוני� ופיו פתוח למעלה מותר' שבתנור גדול שמחזיק יב, ק"ת וכסמ"וכ� פסק את החילוק של ר

,  אוסרפ שאי� הנאסר יכול ליל% ולאסור במקו� שהאיסור לו"ואע (.ה לאפות בשר בחלב הדי� כ%" שה,א"והוסי! הרמ.  אפילו בתנור צר ופיו סתו�מותר
  )מ בריח הדי� שונה"מ
והתבשיל אי� בו כח כי ד� הוא קלוש , מותר לכתחילה לצלות כבד בתנור ע� תבשילש, ד"הוהלכה כתר, מ ג� לדעת האוסרי�" מ– י"ז בש� מהרא"ט

  .לפט� אותו ולחזור אל עצמו
  

  ההלכה כששניהם כחושים
ריחא לאו מילתא שריח כזה ודאי , ע"אבל א� שניה� כחושי� מותר לכו, חד כחוש כל המחלוקת לגבי בשר נבלה ושחוטה היא כשאחד שמ� וא– א"רשב
  .היא

. לא אוסרח חלק וכתב שתמיד ד� הוא קלוש ו"אבל הב, כי נעשה נבלה, אבל בתבשיל שנבלע בו ד� אי� להתיר, התיר רק בכבדל ישל כתב ש"מהרש
  .א לעיל"כפי שכתב הרשב, ע"ברור שמותר לכו, שיל כחושג� התבוא� .  הכל מותרל"אבל בדיעבד אפילו לרש, מ כל זה לכתחילה"ומ

א% כששניה� כחושי� ג� , י כתב לא לצלות כבד ע� מאכל שמ�"שהב, ' דחה דבריו"והש,  להחמיר בזה לכתחילה כבית יוס�א כתב בתורת חטאת"הרמ
  .שא� שניה� כחושי� מותר, ז להלכה"וכ� הסכי� הט .הוא מודה

  
  א"דיני הרמ

, )ואנו פוסקי� הלכה כלוי,  כי אי� חילוק בי� תנור גדול לקט� אלא לדעת רב–א "גר (החמיר לכתחילה לא לצלות אפילו בתנור גדולנוהגי� ל .1
  )ז"ט. (ובדיעבד להקל אפילו בקט� סתו�

הוא רק פתוח קצת אבל א� , א מודה שמותר לכתחילה" המחבר התיר בתנור גדול כאשר הוא פתוח הרבה ואז דינו ככירה ולזה ג� הרמ– '"ש
  .ומותר בדיעבד, א אפילו הוא גדול"ויוצא עש� אסור לכתחילה לרמ

  :א"ג סיכ� את ההלכות לפי הרמ"הפמ
  )א"קיח ס' כדלקמ� בס. (כדי שלא יעברו ניצוצות, מותר לכתחילה בשני מיני� המרוחקי� זה מזה, כשהתנור פתוח לגמרי כעי� כירה
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  . אסור לכתחילה ומותר בדיעבד,בתנור שפתוח קצת ורק עש� יכול לצאת
 ).א "דלקמ� ברמ(מותר בדיעבד רק בהפסד מרובה , בתנור שסתו� לגמרי בי� הוא גדול ובי� הוא קט�

אסור לקנות , � אפה פת ע� איסור"שא� עכו, וכאגור, אסור לאכלו בחלב א� יש לו אחרת, אפילו בתנור גדול שפיו פתוח, א� אפה פת ע� בשר .2
  .כי זה נקרא דיעבד, א% א� אי� אחר בריוח מותרי� שניה�, וכל זה לכתחילה, אותו פת א� יש אחר

הקניה , פ אסור לכתחילה"פ שנטל"ואע, כי ה� בחזקת לא בני יומ�, � דברי� המבושלי� בכליה�"מ נוהגי� להקל לקנות מהעכו" מ– ז"ט
  .נחשבת כדיעבד

 .בלא חלב והוי כלכתחילהכי יכול לאכלה , אסור לאכלה בחלב,  א� אפה פת ע� צלי– '"ש

ובמקו� הפסד מרובה אי� להחמיר בדיעבד , כ התנור פתוח קצת מהצד או מלמעלה במקו� שהעש� יוצא"א שלא מתירי� ריחא בדיעבד אא"י .3
 .אפילו בסתו� לגמרי

� האחד מכוסה אפילו וא. א� שניה� מגולי�, ואפילו בדיעבד אסור, ריחא מילתא, ש ע� התר חרי�"וכ, שא� האיסור חרי�, פסק כמרדכי .4
  .' שטוב ג� בזה להחמיר לכתחילה"וכתב הש. מותר, בבצק

  .ע מותר"א% בתנור גדול ופתוח לכו, סתו�,  בדבר חרי� זה אסור בתנור קט�– ח"ב, ל"רש
 .א שג� בתנור פתוח וגדול אסור בדבר חרי�" ההלכה כרמ– ז"ט

שאסור , ה א� אפו כ% פת ע� בשר"וה, מגולי� אסור אפילו בדיעבד, מחבת אחתא� אפו או צלו איסור והתר תחת ש, מיימוניות' פ תש"פסק ע .5
אבל בזה אחר , )גזרה שמא יאכלנה בחלב, א"צז ס' כי א� היא גדולה אסורה אפילו בפני עצמה בגלל ס, כשהיא מועטת או בשינוי(אפילו בחלב 

ואפילו הכלי בת , כי לא נמצא ריח ופיטו� לכלי שיחזור ויפלוט לאוכל (אפילו א� נעשה לריח וריחו עדיי� בתנורשמותר , '"כתב השו .זה מותר
  .ש"ע, צג' שאז אסור א� היו שניה� מגולי� כי זה ככיסוי של קדרה כמו בס, משניה� המחבת הכ הזיע"אא, )יומו
ריח הבלוע במחבת ואוסרת הזיעה מוציאה את ה, הרי ג� א� הזיעה מהמאכל השני בלבד, למה המחבת צריכה להזיע משניה�,  קשה– א"רעק

  .ע"ונשאר בצ? את ההתר
א ריח יכול להיפלט "כ שלרעק"משמע א. א שזעה מוציאה רק זעה ולא ריח"שדעת הרמ, )נט' ס', ד א"חלק יו (ותר& על זה האגרות משה

  .א והאגרות משה חולקי�"והרמ, י זעה ולהיכנס במאכל אחר"ע
 .י נגיעה אסור"ל עאב, י ריח"זה ע, מה שמותר בזה אחר זה – ש"פת

אבל א� יש ששי� בהתר נגד , היינו דוקא איפה שאי� ששי� מ� ההתר נגד האיסור, א שכל מקו� שאומרי� ריחא מילתא ואסור בדיעבד"י .6
 שבלי א"וכתב הגר. יש לנהוג כ�מרובה  ולצור% הפסד ,כי כל הנכנס בספק מסייע לבטל,  מבטל את האיסור,אפילו כל מה שבתנור, האיסור

שלא עדי� , א דומה לשאר איסורי�"שדי� ריחא לרמ, '"וכ� הסביר הש. כי לא יודעי� להיכ� הל% הריח, י�סד צרי% בכל חתיכה ששהפ
 .ולכ� צרי% ששי� בכל חתיכה וחתיכה, ז שלא מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב"קה ס' מבליעת איסור עצמו שנפסק בס

והאיסור וההתר ,  א� התנור סתו� ופיו קט�ו די� של ריחא מילתא ואוסר אפילו בדיעבדא שאיסור האוסר במשהו כגו� חמ. בפסח יש ב"י .7
  )ר"דגמ. (מ קצת"א� התנור פתוח בכ, ובמקו� הפסד יש לסמו% על המקלי�, )מרדכי(ויש אומרי� שאי� לחלק . מגולי� תו% התנור

ז שתוספות לשיטת� שריחא מילתא בתנורי� קטני� ולכ� "ומתר. הט?  משמע מפורש שאפילו בתנורי� גדולי� אסורפותשמתוס,  קשה– '"ש
  .ע"ודוחק וצ. כ אי� לאסור כלל בתנורי� גדולי�"א, ל ריחא לאו מילתא"אבל לדיד� דקי, מחמירי� ג� בגדולי�

ה אופה אבל א� הי, שאי� ריח פת בפת, שהוא הקל רק כשאופה פת חמ. ע� מצה, א בש� המרדכי שמקל יש לעיי�" ג� על דברי הרמ– '"ש
 .שאי� חילוק בי� חמ& לשאר איסורי�, ל הקל בזה"מ מהרי"א' בכ! נ שהיה מקבל ריח ממנו ואוסר במשהו"אה, חמ. ע� תבשיל שמ�

  

  דין אפיה בתנור אחד מאכל חלבי ומאכל בשרי
  .כי זה כמו שבושלו שניה� תחת מחבת שמזיע משניה� ואוסר, א יש לומר שאסור"פ הרמ" ע– חלקת יעקב

וכתב ש� הדגול . הזעה עולה ונבלעת בקדרה ואוסרתה, שמחבת חלבית שניתנה תחת קדרה בשרית, ח"צב ס' פ ס" כתב שיש לאסור ג� ע– מריביע או
  .אכל האחר ואוסרתומי הזעה של ה"וג� כא� הזעה הנדבקת בתנור נופלת ע, שג� המחבת שלמטה נאסרת, מרבבה

  "):ישכיל עבדי"ת "פ שו"ע (י כמה סיבות כ� להתיר את הדבר"למעשה הביע הגרע

  .שזעת אוכלי� אינה כזעת משקי�', ק ו"צב ס' ש בס,כי כתב הפת, מותר, א� אופה בתנור רק אוכלי� ולא משקי� .1

 .וחו� התנור מיבש את הזעה,  הסקותנור .2

 .איסור זעה הוא מדרבנ� .3

 .יורדת אליווהזעה לא , יש חולקי� על הדגול מרבבה וכותבי� שהמחבת שמלטה מותר .4

 .ולי הזעה בטלה בששי�א .5

 .אבל כשיש חלל אויר כמו בתנור יש להתיר, חוזרת לתבשיל, דוקא בכיסוי חלבי על קדרה בשרית שאי� לזעה לא� לצאת .6

  .כ"נשרפת כל הזעה ולא יורדת על המאכל אח, כ מכניסי� את האוכל"א� קוד� מחממי� את התנור ואח .7
  

וכ� שיסיק את , בתנאי שהעוגות מונחות על מגש חלבי,  בתבשילי� יבשי� כמו אפית עוגות חלביות אחר צלית בשרי להתיר"לכ� למעשה כתב הגרע
, לגבי ריחא בזה אחר זה (".אגרות משה"ת "פ ג� בשו"וכ. וכ� מי שמקל בזה בתו% מעת לעת יש לו על מה שיסמו%. התנור כעשרי� דקות קוד� השימוש

  )א יש בעיה בזה"ורק לדעת רעק,  משההתבאר שאי� בעיה לדעת האגרות
רק א� יקפיד תמיד לכסות את תבשילי הבשר או , כ חלב"ולכ� מותר לחמ� ש� בשר ואח, ב"ייתכ� שהזעה העולה תגיע לכדי יס, קרוגלילגבי שימוש במ

ממילא האדי� , � ולא שאר ידיות הכליכי מכיו� שרק המאכל מתחמ, שהכיסוי לא צרי% להיות הרמטי, בהוראת המכו� הטכנולוגי להלכה נכתב. החלב
  .המועטי� שיצאו יתקררו קוד� שיגיעו לדפנות

  

  'סעי� ב
  

. המתבשלי� כל כ'אי� ריח , שכיוו� שכל אחד בקדרה בפני עצמה, אבל בשתי קדרות אי� כל חשש, זה דוקא בצלי על שפודי�,  ריחא מילתא– א"רשב
זה אפילו בתנור , וזה שבקדרות מותר". ל וגוי שאשפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו לה� חכמי�וראית ישרא, לא הלכת לצור מימי%: "ז יא"וכ� בע

  .).ז ג"ע(� "פ הר"וכ. ואפילו לכתחילה, צר ואפילו א� פה הקדרה מגולה
ירמיה ' ותר. ר? י� מותראבל מפני תערובת טעמ...אי� צולי� שני פסחי� כאחד מפני התערובת: "מכ� שהקשו על רב ש� בפסחי�, א"ולמד זאת הרשב

  .ותל גדול של גחלי� או אפר באמצע, י כמו שפוד מכא� ושפוד מכא�"ופרש רש) ולא בשפודי�". (שצלאו כעי� שתי קדרות
? מותר, ירמיה שא� הניח צלי בשתי קדרות' שפסח הוא צלי והתכוו� ר, כ לפי זה ג� בנצלי� בשתי קדרות מותר ולא רק במתבשלי�"א, י"ומקשה הב

נ א� יצלו בקדרה יהיה מותר "א% אה, כ מבשלי� בקדרה וצולי� בשיפוד"שבד, אורחא דמילתאבא דיבר " שהרשב' ניסה לומר"והש .ע"נשאר בצו
  .לכתחילה

  
רות פ שהקד"זה לעצמו וזה לעצמו אפילו בתנור קט� ופיו סתו� מותר ואע, אבל כשבא לבשל שני דברי� בקדרה, ל בצלי"שכל הנ, א" פסק כרשב– מחבר

  .מגולות
ואפילו בדיעבד , אסור, אבל א� הוא סתו� לגמרי כדר% שמטמיני� את החמי� בערב שבת, )ואז ג� לכתחילה מותר ( ודוקא כשהתנור פתוח קצת– א"רמ

  )כ בצלי דלעיל שלכתחילה צרי% להיות פתוח הרבה וגדול"משא (.במקו� הפסד יש להקל. יש מחמירי� ואוסרי� א� האיסור וההתר מגולי�
  .א" פסק להקל לצור% הפסד כרמח"א' הב,  אוסר בתנור סתו� לגמרי אפילו בהפסד מרובה– ל"מהרש

  
א סוברי� "ואפשר שהמחבר והרמ. 'ק ד"תמז ס' ח ס"ע במג� אברה� או"וע? א לזעה העולה מהקדרות"למה לא חששו המחבר והרמ, לכאורה קשה

  .הזעה פגומה מהטיט,  א� מזיע מעטוא�, שכיו� שגג התנור עשוי מטיט ומאבני� אינו מזיע
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  'סעי� ג
  

א בעניי� "שו� שאמר להשתמש בה תא% כשאינה בת יומה מו). אפילו בדיעבד(אסור לית� עליה התר כל היו� ,  א� יש שמנונית איסור על המרדה– מחבר
  .אחר
כי מרדה דינה  ,שלא מועילה ג� הגעלה אחר הקליפה, '"והוסי! הש. לא מועילה לה הגעלה ולא קליפה בכלי אומנות,  כל זמ� שהיא בת יומה– א"רמ

  .תנא שצרי% ליבו� באש' ח ס"שהתבאר באו, י האור"ככלי שתשמישו ע
לכ� מותר לישראל להשתמש , � לא ישמעו לנו לעשות כל פע� מרדה חדשגוי שה– ז"עבתוספות . א:  כשאינה בת יומה יש שני טעמי� להתיר– '"ש, ז"ט

' השיב "והש .ה פרוש בדוי מהלב ואי� לו מקורז שז"וכתב הט. כי לא שכיח דבר כזה,  לא גזרו כא� לא בת יומה אטו בת יומה–וש לב. ב. בזה לכתחילה
  .כפי שפרש תוספות, שג� הלבוש התכוו� שלא שכיח שיעשה מרדה חדשה כל פע�, שפשוט הוא, הכס!' בנק
  .כי רק בשל גוי התירו, של ישראלא� הוא ב� יומו כ אסור באינו " לפי זה במרדה שנאסר בכדי קליפה ג– ג"פמ
  
כי היא הוצאה בברור מיד אחר הפשטידה , רק הפת הראשונה אסורה, � מ� התנור על כלי אחד עוגות ע� פשטידה של איסור" א� הוציאו העכו– ז"ט

  .איסורו מגופואי� , פ שהוא ראוי להתכבד"ואע, וא� אי� מכירו חד בתרי בטל, ונאסרת מהשמנוניות של המרדה
  

  'סעי� ד
  

, אביי אמר אסור ריחא מילתא היא: �"ישראל בדעכו)...נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�(האי בת תיהא  "– גמרא
  .ריחא לאו מילתא היא, א אמר מותררב

בשל חטי� ואוסר בשל שעורי� מתיר רבי יוסי . יהודה מתיר' ור, וסרמ א"ר, הרודה פת חמה ונתנה על גב חבית על יי� של תרומה, כתנאי: אמר רב מרי
  ?לאביי מי לימא תנאי היא, אי היא לרבא ודאי תנ?שהשעורי� שואבותמפני 

 לא נחלקו אלא, בפת צוננת וחבית מגופה דברי הכל מותר, בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור: אמר ריש לקיש,  לאו מי איתמר עלה,אמר ל% אביי
  :)ז סו"ע". (והא דידי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי.  בפת צוננת וחבית פחותה,בפת חמה וחבית מגופה

  . דוקא א� הפת מונחת כנגד המגופה אסורה– ה"או
כי ריח , הנאה או סת� יינ� או אפילו יי� נס% שמותר ב–% "ש( שמונחת על גבי חבית פתוחה של יי� נס% חמהשפת , יוסי' פסק את הגמרא וכר – מחבר

, ה"אוא את ה"והוסי! הרמ, )א"ד שאינו אלא איסור הנאה ומותר לרמ"כ בזילו� לקמ� בס"משא (ששואבת את ריח היי�, אסורה) כזה נחשב כאוכל
 ,רי�טי� ואסורה בפת שעומותר בפת ח, אבל פת צוננת אפילו א� החבית פתוחה או פת חמה וחבית סתומה, שדוקא א� מונחת כנגד המגופה אסורה

  .כי שעורי� ממהרי� לשאוב, כשהפת חמה בחבית סתומה או צוננת בחבית פתוחה
מ הדיני� לא דומי� זה לזה וכא� אסור אפילו "מ,  אפילו בתנור צר שאי� לריח מקו� לצאתא נפסק שבדיעבד א� צלה יחד כשר"פ שבס" אע– '"ש

  .בדיעבד
  . חלק על המחבר ופסק שמותר אפילו ביי� נס%– פרי חדש

  . פסק כמחבר לאסור ביי� נס%– ג"מפ
  

  'סעי� ה
  

, אביי אמר אסור ריחא מילתא היא: �"ישראל בדעכו)...נקב במגופת החבית שמריחי� בו את היי� לבדוק א� יכול להתקיי�(האי בת תיהא  "– גמרא
  .ריחא לאו מילתא היא, רבא אמר מותר

  .והלכה כרבא שמותר.  הוא טוב את היי� כדי לדעת א�להריח נקב שהיו עושי� בחבית – י"רש
  . את ריח היי�לשאו! נקב שעושי� בחבית כדי – ערו'
  1.שמותר לשאו� בפיו ריח יי� נס% דר% נקב שבחבית לידע א� הוא טוב,  וכפרוש הערו% פסק את הגמרא וכרבא– מחבר

  א"רמ

  .פ שאינו בולעו"אבל אסור לטעו� אותו אע .1
  .ז להלכה"וכ� הסכי� הט .מ אסור לטעו� אות�"מ, פ שמותרי� בהנאה" שאע,ה כל איסורי אכילה" ה– ש"' בש� ריב"ש

שכא� , ותר& הצבי לצדיק? פסק שמותר לטעו�לגבי ספק איסור א "צח ס' ובס, ז הסכי� כא� שאסור לטעו� שלא גרע מריחא"הרי הט, קשה
  .לכתחילה א% מותר בדיעבדוריחא אסור , א לידע בלי טעימה"שא, צח הוי כמו דיעבד' א% ש� בס, אסור לכתחילה

, ס"כי סת� קדרה של גוי אינה בת יומה ומותר משו� ס, ו מצאנו שהתירו לאכול תבשיל שבושל בקדרה של נכרי"קכב ס' שבס, ל עוד"וכ� י
  .שבטעימת ספק מותר, כ"משמע א. אבל א� ירגיש טע� איסור יפלוט מיד

, ואי� זה דומה לבת תיהא שחזוק היי� נכנס ש� בחוט� ומזיקו (.ינ� שמותר בהנאהאבל מותר לזל� סת� י, אסור לזל� יי� נס% שאסור בהנאה .2
  )כ כא� שהריח מתפזר ולכ� מותר"משא

ח "והפר? "אביי"ה "ז סו ד"וא� אסור בהנאה אסור לזל� ממנו כמבואר בתוספות ע, קכג נפסק שסת� יינ� אסור בהנאה' בס,  קשה– '"ש
  .ש"ע.  יש ליישב שמכיוו� שאסור בהנאה מדרבנ� יש להקלס קנה"א בסו"פ הרמ"וע. זילו� מקלי�מ ב"מ, פ שאסור בהנאה" לתר. שאערצה
ע ריחא "שבזה לכו, ש כא� שיש ששי� נגד היי� שמזלפי�"וכ, כי זה כמו בת תיהא,  שלה�סת� יי�� מזלפי� אותו על "פ שהעכו" למל% שמותר לשאו� טבק אעשערפסק ה – פתחי תשובה

  .י היי� מתחזק הטבק"שע, מ הוא נהנה מגופו של איסור"שמ,  להסתפק שמא נותני� יי� לחזק את הטבקא% יש. לאו מילתא
ד "ש בנידו"וכ. ג"צח ס' וכמו הדי� של נשפ' בס, כי סת� יינ� הוא מדרבנ�, כי הטבק ביי� הוי מי� בשאינו מינו ויש ספק א� יש ששי� וספק דרבנ� לקולא, ש את הטבק"מ התיר הפת"מ

  .ולכ� למסקנה מותר. ועוד שמא יש ששי�, וכ� שמא מה שנותני� בו יי� אינו אלא כדי לית� בו ריח ולא להיפ', א� סת� יינ� אסור בהנאה: ה ספקותשיש כמ

  

  'סעי� ו
  

ח ואי� עושי� כ� לפי שאי� היי� שבה� נות� כ, מותר לישראל להריח בה� אפילו לכתחילה,  בשמי� שנתנו הגויי� ביי� נס% שלה� לתת בו טע�– א"רשב
מ יש לאסור זאת לבשמי� של "ומ. וכ� ג� זה שמריח בה� לא מכוו� ליי� אלא לריח התבלי�, אלא אדרבה שית� התבלי� טע� ביי�, לתת היי� טע� בתבלי�

  ".הקריבהו נא לפחת%"הבדלה משו� 
  .אבל להבדלה אסור, שלהריח אות� מותר, א"פסק את דברי הרשב – מחבר

 ויש ראיה לכ% ממשנה בשבת שקוד� שנו .אבל שאר פלפלי� מותרי� להבדלה,  מכא� שפלפלי� שניתנו ביי� נס% אסורי� להבדלה מביא ראיה– ז"ט
קטז שכל דבר הבא לית� טע� ' י ס"מב, ועוד ראיה. משמע שפלפלי� ה� מיני תבליני� ולא בשמי�, כ מיני בשמי� כל שהוא"ואח, פלפלת כל שהוא

משמע שפלפלי� אינ� בכלל תבלי� אלא דינ� . אבל בפלפלי� לא, ורק בה� שיי% לחלק בי� חיי� למבושלי�, נקראי� תבליני�בקדרה כגו� שו� ובצלי� 
בבורא מיני "ולכ� הסיק שאי� לבר' . וכתב שאמנ� פלפלי� אינ� תבליני� א' ג� אינ� בשמי�, הכס! דחה ראיותיו ודבריו' ' בנק"הש. כשאר בשמי�

  .שספק ברכות להקלבשמי� על הפלפלי� וכ� 
  

  'סעי� ז
  

                                            
1
כי יש הבדל בי� סת� , � והמחבר שהלכה כלוי שריחא לאו מנילתא רק בדיעבד"% והרמב"וכ� לא את הרי, א"הפסיקה כרבא אינה סותרת את אלו הסוברי� שהלכה כרב שריחא מילתא בס 

ודוקא בזה לרבא ריחא לאו , כי יי� אינו עומד להריח, י שפוסק כלוי אפילו לכתחילה"מכא� ראיה לרשוכ� אי� . חוזק היי� נכנס בו ומזיקו, אלא אדרבה, שאי� בו הנאה, ריח לריח בת תיהא
 .% ש�"ז במחבר ובש"ועיי� לקמ� בס.  לא בשאר דברי�אבל, מילתא
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 זו מחלוקת אביי ,שכל שעשויי� להריח בה� כורד והדס, אסרו להריח בה� שאסורי� ה� בהנאה, ז ושל כלאי הכר� ושל ערלה" בשמי� של ע– א"שבר
  .שאביי מתיר ורבא אוסר, :ורבא בפסחי� כה

  .שעומד להריח כגו� ורד והדס אסור ליהנות מהריחאבל דבר , ריחא לאו מילתא היא,  כל דבר שלא נעשה לריחא– ארחות חיי�
  .כי אסורי� בהנאה ועשויי� לריח, אסור להריח בה�, כלאי הכר� וערלה� ו"א שבשמי� של עכו"פסק כרשב – מחבר

להריח בהדס של שרבא אסר , % לכאורה מוכיח הפו% מש�"הש. מלולב ואתרוג בסוכה, שדבר שאי� עיקרו לריח מותר המרדכי הביא ראיה נוספת – '"ש
משמע שדוקא אתרוג שאסור משו� . שהדס עשוי לריח והוקצה למצוותו ואתרוג לא עשוי לריח ולא הוקצה אלא רק מאכילה, א% באתרוג מותר, מצוה

ס "ר כי סונראה שאסו, אפילו שלא נעשה לריח, אבל דבר שאסור מהתורה לא משו� מוקצה, הלכ% כיו� שאינו עומד לריח לא הוקצה, שהוקצה למצותו
  .פ אי� להקל"מ בעבודת כוכבי� עכ"' שמ"והסיק הש .ריחמהנהנה 

וכתב , א' באמונת שמואל השיג עליו, ו שלא לבר% עליה�"א� עיקר� להריח וק,  רצה לומר שג� בשאר איסורי� שאינ� איסורי הנאה אסור להריח אות�בשלטי גבורי� – פתחי תשובה
  .ה� אפילו עשויי� לריחמותר להריח ב, שא� אינ� איסורי הנאה


