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סיון

בעמדנו לפני חג השבועות מן הראוי
שנשים לב לקשר הבולט בין חג מתן תורה
לעניני כשרות המאכלים.
הדברים יובנו עפ"י חידוש החידוה"ר על
דברי הזוה"ק שכל יום משס"ה ימי השנה
מכוון כנגד לאו מיוחד שבשס"ה לאוין
שבתורה ,שמכיון שנסמך לא תבשל גדי
בחלב אמו לראשית ביכורי אדמתך וגו'
מוכח דהלאו של בשר בחלב הוא כנגד יום
חג השבועות הנקרא בתורה חג הביכורים.
וממשיך החידוה"ר שזה מה שנוהגים
לאכול מאכלי חלב ונזהרים בקינוח והדחה
בין אכילה זו לאכילת בשר הכל כדין וכדת,
משא"כ באם לא היינו אוכלים רק בשר
בלבד כמו בשאר ימים טובים לא היה ניכר
בפועל קיום מצות ל"ת של בשר בחלב.
ואם מצוה זו נבחרה להיות כנגד האי יומא,
בא ללמדנו שהזהירות בדיני המאכלות היא
יסוד מוסד לקבלה וקיום התורה.
ניתן גם למצוא רמז לכך ,עפ"י דרשת
חז"ל על הפסוק "ויחן שם ישראל נגד
ההר" ,וברש"י ,כאיש אחד בלב אחד ,לב
דייקא ,ולגבי מאכלות אסורות נאמר שהם
מטמטמות את הלב ,ללמדנו שאין מתאים
לטהר את הלב ממאכלות אסורות יותר
מזמן זה של הכנה למת"ת.
ויש להוסיף ,שכיון שבאים למצב של "בלב
אחד" ,הרי שמוטלת על כל אחד אחריות
לשמור על ליבו ,שיהיה טהור ,בשביל שאכן
לא יהיה פגם כלל בלב האחד ,בכלל ישראל,
וזהו חלק מההכנה למתן תורה.
ופה האדם הוא הרי כלי שרת ללימוד התורה
הקדושה ,וודאי שחובה ליזהר במשנה
זהירות בקדושה וכשרות המאכלים.
והרי כתוב ,עד שיתפלל אדם שיכנסו דברי
תורה לתוך מעיו ,יתפלל שלא יכנס ריבוי
אכילה ושתייה לתוך מעיו ,נמצא שאכן
לפני זמן קבלת התורה ,יש לנו לשים לב
למאכלנו.
יהי רצון שיהא זה לזכותנו להגיש בפניכם,
את העלון שכמעשהו בראשון כך מעשהו
בשני ,מפיק מרגליות המאירות את הלכות
הכשרות ,ונזכה לקבל את התורה בקדושה
ובטהרה.

העלון הבא יצא אי"ה לקראת עונת הנופש
במהדורה מורחבת ,ויעסוק בשאלות המצויות
בו ,לשליחת מידע ועדכונים נא לפנות
hechsher1@gmai.com
המעונינים יוכלו לקבל במייל את
חוברת "בנתיבות הכשרות" תשע"ט
שע"י בד"ץ מחזיקי הדת בעלזא ,שם
מופיע ראיון שניתן לקו "בענין כשרות
מחלקת פירות וירקות בסניפי שופרסל",
בכתובתa0747962157@gmail.com :
הננו לעדכן כי ניתן לשמוע מגוון שיחות
ושיעורים בנושאי כשרות החלב ,בקו הכשרות
שלוחה .4-1-3

שאלה :האם בחג השבועות מצינו להלכה ולמעשה קולות בדיני בשר בחלב,
יותר ממה שהתירו בשאר ימות השנה.

תשובה :ראשון המדברים בענין זה הוא ספר הכל
בו (סי’ קו) שכתב וז”ל :ויש שנמנעין מלאכול גבינה
בסעודת מנחה של עצרת לפי שהאריכו בתפילה עד
חצי היום או קרוב לו ,ומשם ועד סעודת המנחה ליכא
שיעור ששה שעות ויש שאין חוששין לזה ,כיון שהוא
תאב לאכול כבר נתעכל הבשר ,עכ”ל.
והנה לדבריו אכן יש מקום יותר להקל בהמתנת שש
שעות לאחר אכילת בשר ,אך מטעם שלכאורה לא
שייך דוקא בשבועות ,אלא שמכיון שתאב לאכול
כבר נתעכל הבשר.
מקור נוסף מצאנו לקולא ששייכת דוקא בשבועות,
ולענין המתנה אחר גבינה ,מרבינו הנועם אלימלך
שכתב (פרשת משפטים) :וגם אנחנו בחג השבועות
התירו לנו חז”ל שלא להמתין אחר הגבינה השיעור
כמו בשאר ימות השנה ,ומבאר שם באריכות הטעם
עפ”י רמז ,ובתוך הדברים כתב שוב :וזה הטעם
שהתירו לנו בחג השבועות לאכול אחר גבינה בלא
המתנת שיעור מחמת שאז הוא שעת מת”ת על ידי
התורה ,ואנו מראים עצמינו שאנו דוגמת המלאכים
בשעת מת”ת ע”י התורה ,עיי”ש עוד.
ובספר ליקוטי נועם אלימלך (ברוקלין תשנ”ח עמ’
רנד) הביא ,שאמר ע”ז הרה”ק מציעשנוב שכונתו
שבכל השנה חייבים להמתין שעה שלימה אחר
אכילת גבינה לאכיל בשר ,אבל בחג השבועות די
להמתין חצי שעה ,ע”כ ,וצ”ע היכן מצינו חיוב
המתנת שעה לאחר גבינה ,ואולי כונתו לחומרת
הזוהר דלקמיה.
ובספר זכרון משה (לרבי משה היילפרין גיסו של
המהרש”א וי”א חמיו) הביא מנהג להקל בשבועות
שלא לחוש לחומרת הזוהר ,שכתב ,הנוהגין לאכול
מאכלי חלב ובשר בסעודה אחת בחג השבועות
יש ליתן טעם בזה לפי שהוא מת”ת וראוי להתענג
ולשמוח ביותר וכו’ ,וגבינה ובשר מצינו באברהם
דכיבד בהם את המלאכים וכו’ ,ודוקא בשאר ימות
השנה יש להחמיר כמ”ש הזוהר.
אך בסיום דבריו כתב :כל זה כתבתי אלא ליישב
המנהג אבל שומר נפשו ירחק מהם ,עכ”ל ,והביאו
ג”כ בח”י (או”ח תצד סקי”א) וכתב וכן הסכמת
האחרונים דגם בחג השבועות יש ליזהר כמו בכל
השנה.
ואכן גם שאר האחרונים לא ניחא להו דהפמ”ג (שם
מש”ז סק”ג וכן בא”א סק”ו) כתב :יש ליזהר בענין
מאכלי חלב ככל מה שה שנזהרים כל השנה כו’ ,ושלא
לצאת שכרם בהפסדם ,עכ”ל עיי”ש עוד (אך עיין
בפמ”ג ביו”ד שם מש”ז סק”ג שבהשקפה ראשונה
נראה שהיקל לענין סילק ובירך מסעודת חלב
לסעודת בשר דוקא בשבועות ,ועיין בפרי הדר שם).

וז”ל השל”ה :העולם נוהגים לאכול בחג השבועות
מאכלי חלב ,ואח”כ אוכלים בשר לקיים ושמחת
בחגך ,ואין שמחה בלא בשר ,אז צריך לדקדק
להתקדש ,בפרט ביום קדוש כזה שהוא מת”ת,
לעשות קינוח והדחה היטב ,ולהפסיק בברהמ”ז,
ולהמתין שעה ,ואח”כ יפרוס מפה אחרת ויערוך
השלחן ובשר ,עכ”ל עיי”ש מה שהביא רמז לזה.
גם בספר ויעש אברהם (מהרמ”מ לנדא זצ”ל) הביא
מה ששמע מזקנו הגה”ק רבי אברהם מטשכנוב
זי”ע ,ומתוך הדברים נראה דלא ס”ל החילוק שבין
שבועות לשאר ימות השנה (שם היה שהיקל לו
בפחות משש שעות רק משום שישן בצהריים).
ובשו”ת משנה הלכות (ח”ז סי’ ע) דן ג”כ בשאלה זו
באופנים שונים וסיים ,שמכל מקום לפי הנראה מרוב
האחרונים שאין להקל בעצרת יותר מבשאר השנה,
ואדרבה נראה לפי מה דאיתא המדרש שכשבאו
המלאכים לבקש התורה ,צר הקב”ה קלסתר פניו
של משה דומה לשל אברהם אבינו ואמר להו לא
זהו שאכלתם אצלו בשר בחלב ,וא”כ מטענה זו
אבדו המלאכים התורה ,ואנן בשעת מת”ת נקיל
בזה ,בתמיה ,ואם כי י”ל ולטעון אדרבה בזה מראין
שאפילו אנן מקילינן אבל ח”ו לא אוכלים יחד ,מ”מ
נראה דעת האחרונים שלא להקל ,ולכן כל שאין לו
קבלה על איזה קולות בענינים אלו אין להקל כלל,
עכ”ל.
ואכן גם בספר דגל יהודה (שבועות) בשם החידוה”ר
כתב ,שמכיון שיום חג השבועות מכוון כנגד הלאו
של בשר בחלב ,לכן צריך לעשות פעולה ניכרת שאנו
מקיימים הלאו של בב”ח ,וזה במה שנוהגים לאכול
מאכלי חלב ונזהרים בקינוח והדחה בין אכילה זו
לאכילת בשר ,הכל כדין וכדת.
ונסיים בדברי כ”ק האדמו”ר מליבובויץ’ זי”ע (תורת
מנחם התועדיות תשמ”ג ח”ג עמ’  )1579שאמר
במתק לשונו ,במתן תורה ישנה הדגשה מיוחדת
בנוגע לענין הכשרות ,כידוע שאחד הטעמים לאכילת
מאכלי חלב בחג השבועות הוא ,כדי להדגיש שבני
ישראל שומרים על ההפרדה שבין חלב ובשר ,ולכן
ניתנה התורה לבנ”י דוקא ,ולא למלאכי השרת (אף
שטענו חמדה וכו’ אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו’
תנה הודך על השמים) שלא הקפידו על אכילת בשר
וחלב ,כפי שמצינו בתורה בנוגע למלאכים שבאו אל
אברהם “ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וגו’ ויאכלו”.
ומזה מובן שאין להקל ח”ו בהפסק שבין אכילת
מאכלי חלב בחג השבועות לאכילת בשר (כפי
שסוברים כמה אחרונים) ,כי איפכא מסתברא ,מכיון
שאחד הטעמים לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות
הוא כדי להדגיש שבני ישראל שומרים על הפרדה
שבין חלב לבשר ,עכל”ק.

זיוף חותמות בזמנינו
כתב המחבר [יו"ד סימן קי"ח סעיף ג' וסעיף ט' וסימן ק"ל סעיף ו'] ,אות אחד
חשוב כחותם אחד ,שתים הוי כשתי חותמות ,ודפוסים אע"פ שיש
בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם אחד כיון שקובעין אותם
בבת אחת ,ויש אומרים שבמקום שמצויים מומרים וכותים שיודעים
לכתוב אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב :וכתב החכמת אדם
הלכה למעשה [הלכות תערובות כלל ע' סוף סימן א' ,וכן כתב הפרי תואר שם ס"ק ו']
בזה"ל ,ובזמן הזה יש עכו"ם שיודעים לכתוב וגם ישראל אפיקורסים,
ראוי לחוש עד שיכיר אם הוא חתימות ידו .וכן בשר הנמצא בידי נכרי
וכתוב עליו חותם או כשר אף על פי דמדינא מותר אף על פי שאינו
יודע מי כתבו ,מכל מקום בזמן הזה דמצויין נכרים כדלעיל ,אסור
לקנות מהם אלא אם כן יודע מי כתבו ,עכ"ל.
ובעיקר הדין ,כתב מהרא"ל צינץ זצוק"ל [בספרו יין המשמח סימן ק"ל סעיף ו'
ס"ק ט'] דכל זה הוא בדפוס/חותם שכתוב עליו "חותם" או "כשר" ,שעל

זה גופא נשאל הרשב"א ,ועל זה השיב הרשב"א .אבל מי שחותם
בחותם שכתוב עליו שמו כדרך חתימות דידן ודאי ליכא למיחש
למידי ,שהרי הדבר ידוע דכל אחד מזהר זהיר בחתימתו ,ואי אפשר לו
לזייף כלל עד שיפתח פתוחי חותם את שמו של הישראל ,1ולהא ודאי
לא חיישינן ,ובפרט בהודיעו הישראל שחתמו בחותמו ודאי ליכא
למיחש דמאין יהי' הגוי חותם כזה .ולשני יוסף בן שמעון ונפל מאחר
הא אפילו באיסורי ערוה החמורים לא חיישינן לנפילה ,וכל שכן הכא,
ואפילו אם לא הודיעו שחתמו רק ששלח לו סתם נמי ליכא למיחש
למידי וכו' ,עכ"ל.2
אולם כל זה היה בימיהם ,שלזייף כתב או חותם ,היה לוקח זמן רב

וטירחה מרובה ,אבל כיום שעל ידי מחשבים עם סריקות [בלע"ז
 ]Scannersאפשר לזייף כל חותם ממש [וגם המהרא"ל צינץ היה מסכים לזה]

ולאמת ולהמחיש הדבר ,ערכתי ניסוי כדלהלן ,הסרתי מדבקה מעל
בקבוקי החלב ,והלכתי לחנות בשכונה ששם מדפיסים וסורקים
הכל ,וביקשתי לסרוק ולהדפיסו על מדבקה ,ותוך שניות היה בידי
שני מדבקות הדומות ממש למקורי ,ושוב שמתי המדבקה שלי על
הבקבוק ,ולא היה אפשר להכיר שהמדבקה אינה מקורית[ .ואגב מה
שאמר לי מורה הוראה אחד ,שמאחר שיש על המדבקה גם תאריך ,שחקוקה בו על ידי
חותם ,הוי כחשש לזיוף שני חותמות דלא חיישי ,אבל במעשה זיוף שעשיתי ,התאריך
נכלל בסריקה ,ואין צורך לזייף שני חותמות ,ודוק'] .ותו ,בדקתי אם ניתן להזמין

אותם בקבוקים של פלסטיק שמשתמשת החברה של החלב הכשר,
שיהי' בידי אז להדפיס המדבקות ולהדביקם על בקבוקים חדשים.
ותוך כחמש דקות מצאתי אותם בקבוקים במחיר של  €45ל110
בקבוקים ,וכמובן שיהי' אצלי בבית יום אחרי [בלע"ז .]Next Day delivery
ועל פי זה צ"ב באמת הסמך לקנות מוצרים בחנות של עכו"ם ,לאחר
שראיתי בעיני שתוך כעשר דקות בידי לזייף הכל המדבקה עם הזמנת
הבקבוקים .ואף שדבר זה לא היה עושים החברות הגדולות ,מחמת
שאינו שוה להם הזמן וכו' ,מכל מקום החנויות הקטנות של עכו"ם
בתוך השכונות ,שהבעל הבית עובד שם ,ומדקדק אחר כל פרוטה
בכדי להרוויח ,בקל הוא יכול להרוויח מעשיית פעולות אלו [וכל שכן
לזייף המדבקה מעל מוצרים יותר חשובים ,שיש עליהם רק מדבקה ,וחוץ מזה אין שום
סימן על האריזה].

[וליישב המנהג עד שיתברר ההלכה ,נראה לומר דאפילו על הצד
דצריך לחוש לזיוף כנ"ל ,והמדבקה אינו כחותם ,עדיין יש חותם על
המכסה גופא מה שמודפס עליו" ,חלב ישראל והתאריך" .וזה דלא
צריך להודיע להציבור לבדוק שזה קיים על המכסים ,ולא לסמוך
על המדבקה הגדולה ,הוא ע"פ מה שמבואר שם סעיף ב' ,וז"ל ,כיון
שהחתימות כראוי ,וכו' ,ואחד בדברים שדי באחד ,אין צריך לחזור
אחריו לראותו ,ע"כ ,וכיון שלרבני העיר יודעין שיש חותם אחד ,ועל
זה סומכין ,תו אין צריך להודיע למקבל צורת החותם].

וכן כל חתימת יד ,ואם כן יש לשאול ,על מה סומכין לקנות מוצרים
בחנות של עכו"ם ,מאחר שצריך לחוש שמא זייף הכל בקלות על
ידי מחשב? ובשאלה לאחד מרבני העיר ,אמר לי שבמדבקות הוא
מסכים ,שבקל אפשר לזייף מדבקה ולדבקו על אריזה ,אבל לזייף
האריזה גופא [כגון ,האריזה הירוקה של חברת אוסם] הוא עבודה קשה ואינו
ביד כל אדם לעשות .ועל פי דבריו חשבתי שעל בקבוקי החלב פה
באנגליה ,קיימא רק מדבקה אחת ואינו כאריזה שלמה ,ואם כן צריך
לחוש לזיוף העצם מדבקה.

בדקתי בכמה שו"ת ,ולא מצאתי מי שמדבר בזה עקב שהיא שאלה
חדשה ,שהולך ומחמיר עם כל הקידום בטכנולוגיה ,ולכן יש לפנות
למורים אשר בעם להשיב בדבר ה' זו הלכה ,לייסד יסודות בדברים
אלו ,בכדי לידע מתי יכולים לסמוך על חותמות אלו ,ומתי נחשב
כבשר הנמצא ביד גוי [סעיף ט'] דלכו"ע חיישינן למשומדים ,וכל שכן
בזמנינו דגם הגוים יכולים לזייף בקלות מאוד.3

 .1וכן בחתם סופר [שו"ת יו"ד סימן קט"ו סד"ה על דעת] וז"ל ,אבל הכא אמאי ניחוש
שהעכו"ם המציא לו אומן שיעשה חותם אחר כעין חותמו של ישראל ,אומר
אני אפילו יזדמן לו אותו האומן בעצמו שעשה החותם של ישראל אי אפשר
שלא יהא היכר בטביעת עיין בין חותמו שלו לשל עכו"ם ,שאי אפשר לשום
אומן לעשות ב' דברים דומין ממש.
 .2ועיין במנחת יצחק [שו"ת חלק ב' סימן ל"ה סס"ק ג'] שמביא דברי היין המשמח,
וכתב עליו ,אך מסברא אי אפשר לדחות הלכה מפורשת המבואר ברשב"א
ובשו"ע וכו'.

 .3נ"ב :מה ששמעתי לומר ,דעצם הלוגו של ההכשר על המדבקה דומה למה
שכתבו האחרונםים [הובא בדרכי תשובה ס"ק ע"ב וכן בכף החיים ס"ק פ"ט באריכות] ,דהוי כ�ע
דים החתומים על השטר וכמי שנחקרו עדותן בב"ד ,דלא חיישינן לזיוף ,עכ"ד.
א .רובם מתירים דוקא עם יש בתוך הכתב המשקל וכמה נשלחו וכו' ,סימנים
שאפשר להכיר מתוך הכתב מה נכלל במשלוח ,אבל בימינו הלוגו הוא כחתיע
מה בלבד בלא שום ביאור על המשלוח .ב .לפי הנ"ל ,דאפשר לזייף כל שטר,
צריך לדעת אם כיום גם אמרינן דהוי כמי שנחקרו עדותן בב"ד.

מוצרי תנובה בהכשר הבד"ץ מסומנים בחותמת הבד"ץ ובפס זהב על כל
אריזה ,מוצרי טרה בהכשר הבד"ץ מסומנים בחותמת הבד"ץ בחזית על כל
אריזה.
עוגות גבינה אם אין בהם קמח ברכתם שהכל ,ואם יש בהם קמח יותר מעשר
אחוז ברכתן מזונות ,ובכדי לדעת את המציאות בעוגות הנמכרות יש לברר
אצל ועד הכשרות (מדריך הכשרות).
בחג השבועות מנהג קדוש לקשט את הבית בפרחים ועלים ,יש לדעת
שבפרחים ובעלים מצויים שרצים ומעופפים שבלא משים יכולים לחדור
למאכלים ,ולכן יש ליזהר להרחיקם מהאוכל ולמזהיר ולנזהר שלומים תן,
זהירות זו נוגעת לכל ימות השנה (תולעת שני ח"ד עמ’ נג בדיקת המזון כהלכה ,כמובן
שבפרחי פלסטיק וכדו’ אין חשש).

בתקופה זו רבים מתכננים יציאה לנופש ,וכפי המציאות הרבה פרסומים
מתבררים כבלתי מדוייקים או כלא נכונים ,לכן חובה לברר היטב את רמת
הכשרות במקום ,כמו"כ את שאר הענינים ההלכתיים ,כגון השהות במקום
בשבת ללא שימוש באמצעיים אלקטרונים ,ועוד.

בהזדמנות הזו נצטט ג"כ ממכתבם של גדולי ישראל משנת תשס"ח ,ועל
כן אנו באים בזה לכל אשר יראת ה’ נוגעת לליבו להימנע מללכת לאתרים
מחללי שבת על אף הטירחא וההוצאות הנוספות הכרוכות בזה ,עד כאן מתוך
המכתב ,לבירור על אתרים שומרי שבת נא לפנות .*3752
הגבינות הצהובות המצויות בארץ לא עוברים תהליך של התיישנות של
שש חודשים ,וגם המשיכת טעם שלהם ביחס לגבינות אחרות אינם גבוהה,
קיים סוגי גבינות כגון “פרמזון" שעובר תהליך התיישנות של יותר משישה
חודשים ,אך אינו בכשרות מהדרין (הדברים מובאים כהצגת נתונים ולא כפסק הלכה,
דיש שחשו להחמיר גם בגבינות אלו ,ניתן לשמוע בהרחבה שיחה עם הרב זאב ויטמן רב תנובה
על מגוון סוגי הגבינות ,וכן עם הרב חנוך בלייער מחבר הספר חלב ישראל כהלכתו ,כמו"כ
שיעור מהגאון הרב ישעיה נתן מלצר על הדעות השונות).

רוב הגבינות דזמננו מגובנות ע"י אנזים הפועל את פעולת הרנט שקיים בעור
הקיבה ,אמנם בחו"ל מצויים גבינות יוקרתיות שמגובנות בשיטה העתיקה
ע"י מיצוי הרנט מדופן הקיבה עצמו ,הדבר אינו פשוט מבחינה הלכתית ,ולכן
לא ניתן למצוא גבינות אלו בכשרות מהדרין ,יש כשרויות שונות שמאשרים
את זה ,כמובן כשהקיבה היא מבהמה שחוטה (ניתן לשמוע על הנושא שיחה בקו
עם הכימאי הרב יהודה שרשבסקי).

ברכת מזל טוב לידידנו הרב יצחק מרדכי פרייא על לידת בנו בשעטומ"צ!

אגוזים

אגוז אורן צנובר בדרך כלל נקי וטוב לבודקו.
אם יש חורים או כתמים כהים ,חוצים מדגם
של כ 10%-ובודקים אם מצויות תולעים
בתוך האגוז[ .במרכז האגוז מצוי חלל טבעי
שאינו סימן לנגיעות] .במידה ונמצאה נגיעות
ודאית ,אין להשתמש במוצר.
אגוז אילסר ,אגוז לוז ,אגוז בונדוק
א .אגוזים בקליפתם הקשה
כשמפצחים את הקליפה הקשה ,מתבוננים
אם האגוזים מכורסמים ואם מצויים חרקים
או "קורי משי" דביקים .מסירים את האגוזים
הנגועים ומותר לאכול את יתר האגוזים.
ב.אגוזים קלופים
בודקים את כולם מבחוץ ,אם הם מנוקבים או
מכורסמים .חוצים כ 10%-מהאגוזים לשם
מדגם .אם נמצאה נגיעות ,יש לפתוח את
כולם ולבדוק בפנים( .במרכז האגוז מצוי חלל
וכתם שהוא טבעי ואינו סימן לנגיעות).
אגוז ברזיל בחזקת נקי.
אגוז גן עדן פיסטוק חלבי כשמסירים את
הקליפה הקשה ,מתבוננים אם האגוזים
מכורסמים ואם מצויים חרקים.
חוצים כ 10%-מהאגוזים ובודקים בין שני
החצאים .אם נמצאה נגיעות ,יש לחצות את
כל האגוזים ולבדוק בין שני החצאים.
אגוז המלך
א .אגוזים בקליפתם הקשה
כשמסירים את הקליפה הקשה ,מתבוננים
אם האגוזים מכורסמים ואם מצויים חרקים,
"קורי משי" דביקים או פרורים כהים בקליפה
או על האגוזים.
אגוז שנמצא נגוע ,אין להשתמש בו ,אך מותר
להשתמש בשאר האגוזים מאותה קניה.
ב .אגוזים קלופים
 .1אגוזים שלמים .מנערים במסננת בעלת
חורים גדולים כגון מסננת אטריות ומתבוננים
בנשורת אם ישנם חרקים קטנים .לאחר מכן
בודקים את האגוזים משני צדיהם אם יש
עליהם חרק או תולעת או קורי משי דביקים.
אם נמצאה נגיעות ודאית בתולעים ,ראוי לא
להשתמש באגוזים.
 .2אגוזים טחונים .מנערים במסננת רשת
בינונית ,כגון מסננת אורז על גבי משטח לבן
ובודקים אם נפלו חרקים קטנים.
שופכים את שברי האגוזים שנותרו במסננת
על משטח לבן ובודקים בין הפירורים.
אם נמצאה נגיעות ודאית ,אין להשתמש
באגוזים.
אגוז מוסקט מתבוננים אם יש נקבים על
האגוזים .אם יש נקב ,פותחים את האגוז
ובודקים אם יש תולעת או חרק בפנים.
אגוז מקדמיה בחזקת נקי.
אגוז פקאן בדיקתם כמו אגוזי מלך .בדרך כלל
נקיים יותר.
פקאן סיני (אגוז פקאן מסוכר) בחזקת נקי.
אגוז קוקוס שלם -בחזקת נקי .טחון -בחזקת
נקי.
אגוז קשיו בודקים חיצונית משני צידי
האגוזים ,שאין סימני כירסום ,חוצים מדגם
(כ )10%-ובודקים בין שני החצאים.
אם נמצאו חרקים או זחלים ,יש לפתוח את
כל האגוזים ולבדוק בין שני החצאים.
מעט פירורים חומים דקים בין שני החצאים,
הם בדרך כלל שאריות מהקליפה ואינם
סימן לנגיעות .במקרה של ספק ,ניתן להעזר
בזכוכית מגדלת ,לזיהוי מהותם של הפירורים.

באדיבות הרב משה ויא מתוך הקונטרס
המקוצר ניתן להשיג בחנויות הספרים

הגר"י ברטלר זצ"ל
לפני כמה חודשים (יח אדר ב') נפטר בבני ברק שריד לדור
דעה הגאון ר' יחזקאל ברטלר זצ"ל בן שמונים וחמש
בפטירתו ,מגדולי תלמידי החזו"א שמלבד גדלותו בתורה
וביראה היה ידוע כמדקדק גדול בכל עניני ההלכה ובפרט
בדיני כשרות המאכלים ,התכנסנו בביתו (רח' ורנר  )7יחד עם
בנו הרה"ג ר' חיים שליט"א ועוד ת"ח לשמוע על דרכיו
וללמוד מאורחותיו.
כבר בכניסה לבית היתה המחשה מוחשית להנהגתו שהיתה
מיסודה בנויה עפ"י כל דקדוקי הלכה ,שכפי שראינו הבית
עצמו היה בנוי בצורה שמנעה חששות הלכתיים שונים.
במהלך השיחה נחשפנו לתפיסת עולם שלרבים נראית
כתלושה מן המציאות ,והיא ,שמלכתחילה לא אוכלים כלום,
אלא מה שאין ברירה וגם זאת רק לאחר בירורים מבירורים
שונים עד כדי מקסימום ידיעה שהדבר אכן ללא כל חשש
קל שבקלים.
אי"ה בקרוב נפרסם את הדברים ששמענו למען ידעו דור
אחרון ,כמו"כ חלקים מהשיחה יהיה ניתן לשמוע בקו
הכשרות.

קרבה שנת השבע
עדים אנו להתעוררות עצומה אצל ציבור היראים לדבר
ה' לבוא בקריאה של חיבה ,לרפתנים ולבעלי המחלבות
להתארגן כבר מעכשיו שיוכלו להאכיל בשמיטה את הפרות
החולבות רק מזון שלא עברו בו איסורי שמיטה ,וכך למנוע
שאלה הלכתית על השימוש בחלב וטמטום הלב ,ובעיקר
שלא יאלצו חקלאים לחלל שמיטה בשביל החלב שהציבור
החרדי שותה.
יש לציין שכבר בשמיטה האחרונה היו מחלבות בודדות
שנענו לבקשה והאכילו את הפרות מאיסום שישית.

ופרי ,בראשית המודעה צויין דלהלן :למפעלי מזון מטבחים
וקייטרינגים ההנחיה היא להשרות במי סבון את כל הטעון
שטיפה ,כיון שבכמויות גדולות קשה לסמוך שישפשפו את
כל פרי וירק בפני עצמו.
גם מערכת הכשרות שע"י קהל מחזיקי הדת בעלזא פרסמה
מכתב חריף בענין ,ובין היתר נכתב ,וע"כ יש חוב גמור
לשטוף היטב את כל הפירות והירקות הטריים.
לאור כל הדיון ובעקות שאלות רבות שנשאלות על התופעה
והיקפה ,במכון נתיבים לכשרות מתוכנן ערב עיון שבו ילובן
הנושא ע"י מומחים ורבנים ,הכינוס יתקיים בשבועות
הקרובים על פרטים תבוא הודעה נפרדת.

עופות ללא זריקות
כפי שידוע ,נושא הזריקות היא בעיה ישנה שכבר שנים
רבות כל גופי הכשרות מנסים להתמודד עמה מהחשש
הפשוט שהמחט עלול לפגוע באיברים ולהטריף את העוף.
בעקבות פעילות ממושכת של רבנים שהענין נגע לליבם,
ניאות לפני כמה שנים שר החקלאות היוצא מר אורי אריאל
והשירותים הויטרנריים ,לנסות פיילוט של חיסוני עופות
באמצעים אחרים ללא שימוש בזריקות ,פיילוט זה קיים
כבר במשך שנתיים בשני חברות בעלי משקים ,שמספקים
עופות לכשרות בד"ץ העדה"ח .בתחילה ניתנו האישורים
למספר מצומצם של להקות אך לאחר השתדלויות נוספות,
גדלו כמות האישורים עד לכדי כך שבממוצע אחת לשבוע
נשחטים במשחטה במשך יום שלם ,עופות ללא זריקות
בלבד.
אלפי משפחות כבר עברו לצרוך רק מעופות אלו כדי להנצל
מהחששות שישנן בעופות המוזרקים ,ובפרט כעת שניתן
להשיג עופות אלו בקלות בכל החנויות לפי תאריך היצור
המצביע על תאריך השחיטה .עד היום גודלו בהצלחה
מרובה ב"ה למעלה משני מליון עופות ,ללא זריקות ,ללא
שחלו במחלות שמחסנים נגדם.

מתארגנת יוזמה לרכז מאות אלפי חתימות שיבקשו מכל
מי שבידו להרחיב את הדבר ושכבר בשמיטה הקרובה,
כל צרכני המהדרין יקבלו חלב שלא נגרם בעטיו חילולי
שמיטה ,פרטים יבואו בשבועות הקרובים.

לפני כמה חודשים התבשרנו שבעקבות פניית רבנים
העוסקים בענין ,לשר החקלאות אורי אריאל ,ניאות השר
בתיאום עם השירותים הויטרנריים להרחיב את הפיילוט
למשקים נוספים לטובת כשרויות נוספות ,נודע לנו כי
במספר כשרויות עומדים בעז"ה לקבל אישורים בקרוב,
וחלקם החלו כבר בגידול עופות ללא זריקות.

שטיפת פירות וירקות

זהו יום בשורה גדולה לציבור שומרי הכשרות שמעתה
יוכלו לצרוך עופות כשרים למהדרין ללא כל חשש טריפות
גם במסגרת הכשרות שרגילים בה מטבע הדברים בתחילה
יהיו האישורים לכמות מצומצמת ויהיה צורך לעקוב באיזה
תאריך נשחטו עופות ללא זריקות .כיום אנו מפרסמים
אצלינו בקו כל יום שבו נשחטים עופות בהעדה החרדית,
כמו"כ אפשר לשמוע בקו שיוחד לכך שמספרו ,0723372785
אי"ה כשיהיה לנו מידע על עופות ללא זריקות אצל שאר
הכשרויות נפרסמם .מדי פעם עדים אנו לפרסומים על
שיווק עופות טבע ,יצויין שאין לזה קשר לנושא הזריקות,
וכוונת הפרסומים הוא לאוכל שאוכלים העופות.

המעונינים יוכלו לקבל למייל חומר הלכתי בענין.

ועד הכשרות שע"י בד"ץ העדה"ח הוציא בשבועות
האחרונים הנחיה חדשה ומחמירה מאוד למטבחים שתחת
כשרותו בענין שטיפת פירות וירקות ,נוסח ההודעה
כדלהלן :להשרות במי סבון ולשטוף היטב את כל הפירות
והירקות לפני השימוש כפי ההוראות בירקות עלים מגידול
מיוחד ,במיוחד ענבים ופירות הקיץ גמבה ופלפל חצילים,
עגבניות ,עגבניות שרי וקישואים ,נוסף להוראות המיוחדות
בבדיקת בצל וניקוי הבננות ,על החתום ועד הכשרות ,ע"כ
נוסח המודעה.

כולנו מייחלים שבמהרה יקבלו כל הכשרויות אישור גורף
לגידול כל העופות ללא זריקות ותרבה הכשרות בישראל.

הנחיה זו באה בעקבות מה שמתברר יותר ויותר בתקופה
האחרונה ,שגם על שאר הפירות והירקות נמצאים חרקים
כאלו שלא יורדים בשטיפה שטחית ,ואמנם הדבר משתנה
מתקופה לתקופה ומיבול ליבול ,גם כנראה לא כל סוגי
הפירות והירקות הם באותה רמת נגיעות ,אך זוהי ההנחיה
הכללית ,ובפרט בתקופה זו של השנה שעקב החום החרקים
מתרבים מאוד ,נציין שגם בכשרות הרב לנדא אב"ד ב"ב
קיימת כזו הנחיה ,ובקו הכשרות כבר עוררו כמה מומחים
על התופעה ועל הצורך בנוהל שטיפה על כלל סוגי הפירות
והירקות.

יש לציין שהחיטים שנקצרים בארץ בתקופה זו ,הם יבול
מזריעת החורף של שנה זו שהיא שנת מעשר שני.

לאור שאלות רבות שמגיעים למערכות הכשרות בענין
דרך השטיפה והניקוי ליחידים בבית ,התפרסם בימים אלו
מבד"ץ "קהילות" דף הנחיה מפורט לציבור בענין ,וההנחיה
האחידה לכל הפירות והירקות שאינם מקולפים שצריכים
שטיפה חיצונית יסודית ,מלבד ההנחיות הפרטיות לכל ירק

הרב ישראל פרויליך מפקח מטעם כשרות הרב לנדא אב"ד
ב"ב מספר בסיפוק למערכת ,שהשנה היא מהשנים הנוחות
והטובות יחסית מבחינת מזג האויר והגשמים ,לכשרות
וטיב החיטים שאיתם יקיימו שנה הבאה את מצות אכילת
מצה.

חג הקציר
בשבועות האלו קוצרים את החיטים המיועדים למצה
שמורה לשנת תש"פ ,הקציר נעשה כל מקום בפיקוח ועד
הכשרות לו מיועדים החיטים.

ברוך השם תקופתנו מבורכת בשפע מוצרים ובכללם מוצרי החלב ,וכשפע המוצרים ,כך גם ניתן
למצוא מוצרים מקבילים בכשרויות שונות ,והשאלה מתעוררת לגבי משקה החלב ,האם יש
הבדלים בין הכשרויות והאם יש הבדל בין כשרות מהדרין לכשרות רגילה ,בשורות הבאות ננסה
לסקור את השאלות שנוגעות לענין כשרות החלב.
ונקדים שלא באנו לפסוק ולהכריע אלא רק להציג את ההיבטים הכשרותיים ואת הנידונים
ההלכתיים ,המעוניין להרחיב את העיון בסוגיא יוכל לעיין במקורות המצויינים ,ובעוד עשרות
ומאות תשובות ומאמרים המפוזרים בקבצים ובכתבי העת התורניים ,יש לציין שהרבה נעזרנו
בספר הנפלא חלב ישראל כהלכתו מהר"ג ר' חנוך בלייער הי"ו.

חלב ישראל :הנה התורה התירה לנו שתיית חלב מבהמה טהורה ,אך מחשש עירוב
חלב טמא חז"ל גזרו שכשהחליבה ע"י גוי הרי שהיא צריכה להיעשות כישראל
רואהו ,ולכן גם אם ודאי לנו שמדובר בחלב בהמה טהורה מ"מ החלב אסור מדרבנן
אם לא נחלב לעיני ישראל (שו"ע יו"ד סי' קטו).
אמנם בדרגות שונות של ודאות שהחלב הוא אכן מבהמה טהורה ,נחלקו הפוסקים
מחלבות אות ה ,הכשרות למעשה שם ,הרה"ג עקיבה אשר פדוה הובא בספר חלב ישראל כהלכתו).
האם ניתן להכשיר את החלב ,עד כדי שחידש מרן הגאון הרב משה פינשטיין
בישולי עכו"ם :הנה החלב עובד פיסטור ,ויש לברר האם פיסטור זה יכול להיעשות
שבמדינה שהחוק חזק דיו להרתיע שלא יכניסו חלב אחר בלא לדווח ,במקרה כזה
ע"י גוי ,ובשאלה זו יש שני נידונים ,האם חלב נחשב לדבר שנאכל חי שלא נאסר
ניתן להתיר גם כשלא היה פיקוח ישראל על החליבה ,ואמנם יש כשרויות
משום בישולי עכו"ם ,והאם פיסטור נחשב כבישול לענין בישולי עכו"ם.
בעיקר באמריקה שסמכו על היתרו בשביל לספק חלב כשר לציבור יותר
לגבי הנידון הראשון ,ברמב"ם נפסק שאין בחלב משום בישולי עכו"ם משום
גדול ,אך למעשה רוב הפוסקים חלקו עליו ובכשרויות המהדרין לא
שנאכל חי ,אמנם בזמננו דנו הפוסקים משום שמוסכם אצל כל גופי הבריאות
משתמשים לחלוטין בהיתר זה (אג"מ יו"ד סי' מז ,וכן חזו"א מא סק"ד שו"ת זקן אהרן
שחלב בלתי מפוסטר עלול להיות לא בריא ,והחוק אוסר לשווק חלב שאינו
ח"ב מד ,בנתיב החלב א מאמר מהגר"י אפרתי) .אלא שיש דרגות שונות בדרישה
מפוסטר.
מהמשגיח שיהיה נוכח בשעת החליבה וגם בפוסקים נחלקו
לענין השאלה האם פיסטור נחשב כבישול ,דנו בזה הפוסקים,
בזה הדעות (עיין שו"ע ורמ"א שם).
באשר מטרתו רק להרוג את החיידקים ולא להכשירו לאכילה ,וגם
סוגי החלב המצויים
האפשרות
התפתחה
הטכנלוגיה
מצלמות :עם התקדמות
לא פועל כבישול במאכל שלא מחסרו.
חלב הומגני :עובר פיסטור עד
דיון
ונוצר
למפרע,
ואפילו
מצלמות,
לצפות מרחוק ע"י
שלא
ומעובד
מעלות
70-80
למעשה הכרעת רוב הפוסקים שניתן להקל שפיסטור החלב
בפוסקים האם ניתן להחשיב צפייה במצלמה כישראל רואהו,
יצוף השומן וישאר ברמה של
יהיה ע"י גוי (בהצטרף גם הסברא שיש לדון אם בישול ע"י קיטור שדרכו נעשה
הויכוח גם נסוב על היעילות הטכנית של המצלמה והיישום
 ,3%בחלק מן החלב של תנובה
הפיסטור נחשב לבישול) ,אא"כ יש בקל אפשרות להחמיר בזה (רמב"ם
של הצפייה בה.
מופרד השומן לפני הפיסטור על
מאכ"א פי"ז הי"ד שו"ת מנ"י ח"י סי' סז מבית לוי יו"ד הל' מאכלי עכו"ם סקי"ז בנתיב
מצלמות
על
מסתמכים
הכשרות
מגופי
חלק
למעשה כיום
יותר,
נמוך
בשיעור
להחזירו
מנת
החלב ז מאמר מהר"א יהושע הורביץ).
(בצירוף פיקוח אנושי מדי פעם) ,ויש שלא מסתמכים על מצלמות
והוא  1%שומן בלבד ,ונקרא דל
לבשל את החלב שוב לאחר הפיסטור פשוט שאין לחוש לבישולי
כתחליף להשגחה על החליבה (עיין בספר שאילת משה דיני חלב עכו"ם
שומן .חלב מעוקר :עשוי בתהליך
עכו"ם ,דבאופן הזה ודאי נאכל חי.
קבצי בנתיב החלב).
המאפשר שמירתו בבקבוקים
פסח :הנה מזון הפרה מורכב מכמה סוגי מזון וחלקם הם מחמשת
סגורים לאורך זמן .חלב עמיד:
ישראל מומר :דנו הפוסקים האם יהודי שאינו שומר תומ"צ
מיני דגן שבנסיבות מסויימות עלולות להיות חמץ ,ומכיון
עובר פסיטור בטמפרטורה
בדרגות שונות נכלל בגזירת חלב עכו"ם ,ונטיית רוב הפוסקים
שבמשנ"ב פסק להלכה שבהמה שניזונת מחמץ חלבה אסור ,אזי
גבוהה בזמן קצר ,מסוגל להישאר
להקל שאינו בכלל הגזירה ,אך מ"מ ככל נושא כשרותי אחר
הגם שבמקרה הזה אין ודאות שהמזון החמיץ ,וגם יתכן ששייך
עד כחצי שנה בלא קירור .חלב
ודאי שהוא לא נאמן ,ולכן כשהרפתן אינו שומר תורה ומצות,
כאן ההיתר של זה וזה גורם ,מ"מ ועדות הכשרות משקיעות
מרוכז :נמכר בקופסאות או
יש להשגיח ולוודא בכל דרך שהיא שלא נכנס לחלב שום
מאמצים כבירים ויקרים למנוע חשש זה ,וכגון לוודא שהקציר
שפורפרות בד”כ בהוספת סוכר,
דבר אחר ,ובפרט כשאת החליבה בפועל מבצע האינו יהודי
המאושר לפסח נעשה רק בשלב המוקדם קודם להופעת הגרעין
לעיתים אף בתוספת לקטוזה
והרפתן אינו שומר תומ"צ שאין לאשר את החלב ללא פיקוח.
שיכול להחמיץ ,ולאחר מכן נעשית הכשרה והשגחה במכוני
לשלילת היווצרות גבישי סוכר
אמנם יתכן שלחלב בכשרות רגילה מאשרים חלב של יהודי
התערובת והבליל לצורך מאכל הבהמות מדובר במפעלים ענקיים
(קריסטיליזציה) לאחר זמן ,נשמר
שאינו שומר תומ"צ אפילו ללא פיקוח מכיון שכיום חשש
שהדבר כרוך במאמץ גדול על מנת לנקותם ולהכשירם מכל חשש
כשנתיים בלא קירור ומהווה חומר
עירוב חלב טמא כמעט לא קיים בארץ ישראל (עיין דרכ"ת קטו
חמץ ולסגור את כל מחסני החמץ באופן שלא ישתמשו בהם
בסיס לתעשיית גלידות ממתקים
סק"ד שו"ת שלמת חיים יו"ד סי' תכז אג"מ יו"ד ח"א וח"ב סי' מז קובץ תשובות
במהלך ההזנה הכשרה לפסח.
וריבות חלב .חלב מותסס :מועשר
ח"ג יו"ד קטו שם ושארית עמ' מה-מו בנתיב החלב א מכתב מבעל השבה"ל
דבר זה נצרך לא רק משום החשש של חלב מבהמה שאכלה חמץ
נמכר
(מחמצת),
בתרביות
ומאמר מהגרי"מ שטרן).
אלא גם כדי למנוע מציאות שיפול גרגיר דגן לתוך החלב ,ולזה
כמשקה ריויון (ספר הכשרות עמ’ ריג).
ואמנם
בשתייה,
אסור
טריפה
חלב
הנה
וניתוחים:
חלב טריפה
נעשית פעולה נוספת של סינון החלב ,שלאחר כל הנ"ל החשש
שסומכים
משום
טריפה
שהיא
בהמה
כל
על
חוששים
אנו לא
הוא כמעט אפסי שימצא משהו דגן בחלב.
שרוב בהמות אינם טריפות ,והגם שאחוז הטריפות היום הוא מצוי לפחות לדעת
אך מ"מ יש המהדרים לא לצרוך חלב שנחלב בפסח ,משום שאז אין ביטול למשהו
השו"ע ,והגם שיתכן בכל ליטר חלב מעורב חלב מעשרות ומאות פרות שסביר מאוד
חמץ ,ולכן על מוצרי החלב שיוצרו לפני פסח מצויין כשל"פ ער"פ ,שבהעדר ציון זה
שאחד מהם היה טריפה ובפרט שהחולבות הם זקנות ,למרות כל הנ"ל נטו בפוסקים
הרי שהחלב נחלב בפסח ,וכך ידעו המהדרין לא לקנותו (עיין בקבצי בנתיב החלב השונים
להתיר וגם משום הסברא שהחלב האסור בטל בהיתר (שו"ע יו"ד סי' פא ס"א פ"ת שם סק"ד
מאמר מהגרל"י הלפרין זצ"ל קובץ תורני כשרות ,ועיין גם בספר הכשרות למעשה לידידי הרה"ג ר אליהו חיים
פנחסי עמ' תטו בהערה ג מה שהביא בשם שו"ת תשו' והנהגות ח"ה סי' רמה אתקינו סעודתא עמ' קנט).

אך יש טיפולים רפואיים שעושים לפרות ,שעלולים להטריף את הפרה ,כגון ניקוב
הכרס לשחרור גזים ,ניתוח קיסרי ,הוצאת גוף זר מאיבר פנימי של הפרה ,שחרור
גז מהמעי העיוור ,היסט קיבה ,ויש ניתוחים שנעשים בפיקוח ויש ניתוחים שלא,
למעשה יש הרבה צדדים להתיר את החלב גם באופן שנעשים טיפולים במידה
כזו או אחרת שמטריפים את הפרה ,וההנהגה בזה חלוקה בין גופי הכשרות ,יש
המאשרים יותר ויש המאשרים פחות (עיין שו"ת שבה"ל ח"ט סי' קנה ,שלחן הלוי תשו' בסוף
הספר ,תשו' מהגר"ד לנדא מובא בספר חלב ישראל כהלכתו ,בנתיב החלב  ,1כושרות).

חליבה בשבת :הנה להלכה נפסק שחליבה בשבת היא איסור דאורייתא ,אך מ"מ
התירו לחלוב ע"י גוי ,ובמקרים מסויימים אף ע"י ישראל ,הכשרות צריכה לפקח
ולדאוג שהחליבה תיעשה רק עפ"י ההלכה ,דבר שלפעמים מצריך משגיח שיבקר
ברפת ובמכון החליבה בשבת.
חלב שנחלב ע"י ישראל באיסור נחלקו הפוסקים האם נאסר בשתיה ,דבר זה מצוי
מאוד כשהרפתן לא שומר תומ"צ ,למעשה בדרגת כשרות רגילה מאשרים חלב זה

מבחר מאמרים בנושא ובמשנ"ב סי' תמה סקי"ב ובביאה"ל שם).

שמיטה :גם בהמה שאוכלת תבואה משמיטה דנו הפוסקים לגבי חלבה עפ"י שיטת
המשנ"ב הנ"ל ,ואכן בשמיטה האחרונה היו כמה מחלבות שסיפקו לפרות מאכלים
שלא נעשו בהם איסורי שביעית (בנתיב החלב ו עמ'  ,18וראה במדור נעשה ונשמע).
גילוי :מעיקר הדין בזמן הזה אין לחוש כלל לגילוי ,והיו כאלו שהחמירו בזה ,מ"מ
חשש זה לא קיים בחלב ,משום שהמציאות היא כזו שהחלב לא עומד בד"כ מגולה,
הוא נחלב מהפרה באמצעות צנרת שמוליכה את החלב ישירות למיכל חלב סגור,
המיכלית שאוספת את החלב מהרפת אף היא סגורה והחלב נשאב ישירות מהמיכל
שברפת למיכלית ,והמיכלית פורקת את החלב במחלבה שוב ישירות לתוך מיכל
גדול כך שבדרך כלל קשה למצוא במהלך ייצור החלב מרגע החליבה ועד האריזה
שהחלב עומד גלוי (שו"ע סי' קטז בנתיב החלב ו).
בישול בשבת :הנה מכיון שהזכרנו שחלב עבר פיסטור (שהוא הרתחה לזמן קצר
בחום של בערך  )°70דנו הפוסקים האם ניתן להחשיבו שכבר עבר תהליך בישול,
למעשה הסכמת רוב הפוסקים שמותר לתת חלב לכלי שני בשבת ,וגם משום
צירופים נוספים (שו"ת שבה"ל ח"י סי' סד מנ"י ח"ה סי' קכז שבות יצחק בדיני בישול עמ' רע).
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כשרות החלב
לשיווק ,ובכשרות מהדרין לא מאשרים ,אמנם בזה לא הסתיים הדיון משום שכעת
הגוף המכשיר חייב לוודא שאכן לא מתערב במיכלים מחלב של שבת ,וכן יש לדון
מה דין מיכלים שבלועים מחלב זה ,והאם ניתן לפסטר באותה מערכת חלב של
שבת עם חלב מהדרין או בקיטור משותף ,ועוד ,שאלות שמערכת הכשרות צריכה
להתמודד איתם (כתב סופר או"ח סי' נ).
דם :יש פעמים שנמצא דם בחלב ,ודנו הפסוקים לאסור חלב זה ,ויש שחששו
שאפילו לא מתבטל בשישים משום שזה מוכיח שהחלב עצמו לא נהפך עדיין מדם
לחלב ,למעשה כיום ניתן למצוא כזו תופעה של דם בחלב ,כתוצאה משטף דם וכדו',
ולכן כחלק מהפיקוח על כשרות החלב יש לבדוק שהפרות בריאות בכדי שלא יהיה
דם בתוך החלב שלהן ,אמנם למעשה גם החוק אוסר לשווק חלב זה ,וגם אצל הגויים
חלב כזה נפסל לשיווק (פת"ש סק"א סי' פא סק"י פסקי הרבנות בארץ ישראל אגף כשרות ארצית,

