שיעור ליל שבת קודש פרשת כי תבוא תשע"ב

בעניי כשרות הניקוטי שבסיגריות אלקטרוניות
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

הנה כידוע שהזהירו גדולי הדור להישמע להוראות חכמי הרפואה ולהימנע ככל האפשר מעישו סיגריות
שהוכח בעליל שה גרומות לסכנת נפשות ,ויש הנמצאי בתהליכי גמילה ומעשני סיגריה אלקטרונית שלטענת
רמת הניקוטי שבה היא נמוכה מאוד,
סיגריה אלקטרונית  הינה מכשיר אלקטרוני ,הדומה לסיגריה אמיתית .ישנ סיגריות בצורה של סיגריה ויש
בצורה של מקטרת .הסיגריה האלקטרונית מופעלת באמצעות סוללות ומספקת מנות של ניקוטי למשתמש
באמצעות שאיפה .בחלק מהסיגריות האלקטרוניות יש תא שמייצר אדי ,שמספק טע ותחושה הדומה לזו של
מוצרי הטבק שוני.
הסיגריה בנויה באופ שנראה לעי שמי שמעש מוציא עש מפיו וכו' אמנ אי בפועל שריפה של הניקוטי
אלא הוא נכנס לפיו של האד .
ויש להשיג את הניקוטי בטעמי שוני א בלי כשרות .ויש לברר הא צריכי להיזהר מחששות כשרות.
כמו כ יש לברר היטב הא אכ אי בסיגריות אלו משו סכנה כיו שרבו דעות המומחי שג בזה ישנ
סיכוני.
הא הניקוטי ראוי לאכילה
א .יש שדנו לומר שאפשר להתיר מצד שהחומר פסול
מאכילת כלב ,ולפי מה שהארכנו במקו אחר מדברי הפוסקי
בעניי איסורי אכילה בדברי שנפסלו.
הא עישו נחשב בכלל אכילה
ב .הנה לעניי איסור מאכלות אסורות מצינו דוקא איסור
באכילת המאכל האסור ,אבל כאשר אינו אוכל את המאכל אלא
רק נהנה מריחו אי זה מעשה אכילה ,אמנ מצינו בסוגיות
הגמ' נידוני שוני לעניי הנאה מריח של איסור.
ריחא מילתא
ג .ישנה מחלוקת בגמ' ובראשוני הא ריחא מילתא או
לאו מילתא ,והיינו כאשר אד לא אוכל את גו האיסור אלא
נהנה מהריח של האיסור .ומחלוקת זו נוגעת ה לעניי איסורי
הנאה וה לעניי איסורי אכילה ,וכגו להריח מיי נס או מריח
של עבודה זרה ,וכ מאכל היתר שנצלה ע מאכל איסור בתנור
אחד ,שא שלא היתה פליטת טעמי מ"מ ריח האיסור נכנס
בתו המאכל המותר .ויש בזה הבדל בפוסקי בי לכתחילה
ובי בדיעבד.
ד .והנה לעניי איסורי הנאה – דהיינו ריח של עבודה זרה
וריח של יי נס ,יש מקו לנדו הא הרחת הריח אסורה או
לא ,כיו שיש איסור הנאה מע"ז וכ מיי נס ,והרחת ריח יש
בה ג הנאה מסויימת.
וכ לעניי איסורי אכילה – דהיינו כאשר אוכל מאכל
שנצלה ע מאכל אסור ונכנס בו ריח האיסור ,י"ל שכעת בשעה

שאוכל את המאכל המותר אוכל עמו ריח של איסור שנכנס
בתו האוכל ,ויש כא לתא דאיסור אכילה.
שאיפת עש הא נחשבת אכילה
ה .אמנ כל זה הוא באופ שהריח נכנס באוכל והאד
אוכל את המאכל שלתוכו נכנס הריח ,שאז אז מעשה אכילה
באוכל שנכנס לתוכו ריח אסור .אבל כאשר מעש ונכנס העש
לתו פיהו ,יש לדו הא שאיפת העש נחשבת אכילה או לא.
ולכאורה יש להביא ראיה מדברי הפוסקי בהלכות
תעניות שנקטו שמעיקר הדי מותר לעש בתשעה באב אלא
שיש בזה משו תענוג ולכ אי לעשות זאת אלא אחר חצות,
ויש שהתירו .עיי בשע"ת סי' תקנ"ט ומשנ"ב סי' תקנ"ה.
וא עישו היה נחשב כמעשה אכילה אי התירו בתענית
לעש ,אלא מוכח להדיא שעישו אינו כאכילה ,כיו שרק העש
נכנס לתו פיו אי לזה ש מעשה אכילה כלל ,ולעניי מאכלות
אסורות אי איסור הנאה מהמאכל ,אלא רק איסור אכילה,
וממילא אי מקור לאסור עישו כזה א א הניקוטי אסור
באכילה.
ורק א החומר ממנו עשוי הניקוטי היה אסור בהנאה ,אז
יש לדו הא יש לאסור בכה"ג ,והדבר נוגע לכמה נידוני
נוספי מדברי הפוסקי] .ועיי במג"א וב"מ בהלכות פסח גבי
עישו בעלי טבק השרויי בחמ.[#

העולה מכל הנ"ל:
נראה שאי צור בכשרות לחומר הניקוטי של
הסיגריה האלקטרונית לעניי כל השנה ,אבל לגבי פסח יש
לשוב ולדו הא נפסל מאכילת כלב ועוד כמה פרטי
נוספי.

