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I. Reicha - Odor
1) Talmud Bavli (Pesachim 76b)

בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש אסור מאי טעמא מפטמי מהדדי ולוי אמר
אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר מאי טעמא ריחא בעלמא הוא
וריחא לאו מילתא היא
Rav said fatty Kosher meat and lean non-Kosher meat cooked together [makes the kosher
meat] prohibited. Why? They exchange odors. Levi is of the opinion that even if the
Kosher meat is lean and the non-Kosher meat is fatty it is permitted since it is just reicha
and reicha is Halachikly meaningless

2) Talmud Bavli (Avodah Zorah 66b)

האי בת תיהא עובד כוכבים בדישראל ש"ד ישראל בדעובד כוכבים אביי אמר אסור רבא אמר
מותר אביי אמר אסור ריחא מילתא היא רבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא
Abayeh said a Jew can’t have a job as a wine sniffer for a non-Jew. Rava allowed it. They
disagreed over whether reicha is Halachikly significant.

3) Rashi (Pesachim 76b)

 דהא איפליגו בה אביי ורבא גבי בת,אף על גב דקיימי תנאי כוותיה דרב הילכתא כוותיה דלוי
, וקם ליה רבא בשיטתיה דלוי ואמר ריחא לאו מילתא היא,) ב,תיהא במסכת עבודה זרה (סו
 ואף משמו של ר' אליעזר בן יצחק, וכן הוא בתשובת הגאונים,ואביי ורבא הילכתא כרבא
נאמר לי דלא חייש לה
The Halacha is in accordance with Levi that reicha is not significant since Rava agrees
with him and we follow Rava when he argues with Abayeh

4) Tosfos (Avodah Zorah 66a)

השתא הוי טובא גווני דריחא ריח החזק שבכולן פת חמה וחבית פתוחה דאסור לכ"עוריח בשר
פלוגתא דרב ולוי וקי"ל כרב וריח דבת תיהא וקי"ל כרבא למטה מהם פת צוננת וחבית פתוחה

או פת חמה וחבית מגופה והמותר לכ"ע פת צוננת וחבית מגופה ולענין ריחא דהתם הלכה כרב
דאמר ריחא מילתא היא
The strongest reicha (hot bread on an open barrel) all agree is prohibited. Meat cooked
together is an argument between Rav and Levi and we follow Rav that reicha is
significant. Reicha of a wine sniffer we agree with Rava that it isn’t significant. And
reicha which is even weaker all agree isn’t significant.

)5) Rambam (Maachalos Assuros 15:33

אין צולין בשר שחוטה עם בשר נבלה או בהמה טמאה בתנור אחד ואע"פ שאין נוגעין זה בזה
ואם צלאן ה"ז מותר ואפילו היתה האסורה שמנה הרבה והמותרת רזה שהריח אינו אוסר ואינו
אוסר אלא טעמו של איסור
Kosher and non-Kosher meat should not be cooked together in one oven even though
they are not touching. If one does cook them they are permitted even if the meat is very
fatty.

)6) Shulchan Aruch (Y.D. 108:1

אין צולין בשר כשרה עם בשר נבילה או של בהמה טמאה בתנור א' ואף על פי שאין נוגעים זה
בזה ואם צלאן הרי זה מותר ואפילו היתה האסורה שמינה הרבה והמותרת רזה
The Shulchan Aruch follows the Rambam

)7) Ramo (Y.D. 108:1

י"א דאין מתירין ריחא אפילו בדיעבד אלא אם כן התנור פתוח קצת מן הצד או למעלה במקום
שהעשן יוצא ובמקום הפסד אין להחמיר בדיעבד אפילו סתום לגמרי
ואם האיסור דבר חריף וכל שכן אם ההיתר דבר חריף ריחא מלתא היא ואפילו בדיעבד אסור
י"א דאיסור האוסר במשהו כגון חמץ בפסח ריחא מלתא ואוסר אפילו בדיעבד אם התנור קטן
והוא סתום והאיסור וההיתר מגולין תוך התנור
The Ramo has 3 exceptions: Chometz, sharp foods, unventilated oven
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