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Questions of the week 

#1 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף לז עמוד ב

פטור, שנאמר: שור רעהו,  -שור של ישראל שנגח שור של הקדש, ושל הקדש שנגח לשור של הדיוט 

 .ולא שור של הקדש

פסוק ב פרק יא פרשת בא  

י ָזָה   ֵלֵ֥ ף ּוכְּ ָ֖סֶּ ֵלי־כֶּ ּה כְּ עּוָתָ֔ ת רְּ ִאָש֙ה ֵמֵאֵ֣ הּו וְּ ת ֵרֵעֵ֗ יש׀ ֵמֵאֵ֣ ֲא֞לּו ִאֵ֣ ִישְּ ם וְּ ֵנֵ֣י ָהָעָ֑ ָאזְּ ר־ָנָ֖א בְּ בֶּ  ב:דַּ

-------------------- 

2#  

פסוק ח פרק כג פרשת משפטים  

ים ִדיִק  י צַּ ֵרֵ֥ ף ִדבְּ ֵלָ֖ יסַּ ים ִו  ִחָ֔ ֵּוֵ֣ר ִפקְּ עַּ ֙ד יְּ חַּ ש ֹּׁ֙ י הַּ ח ִכִּ֤ א ִתָקָ֑ ד ל ֵ֣ חַּ ש ָ֖  :וְּ

סעיף א שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיט  

אין  סור דרבנן,בין אם הוא חשוד באיסור תורה בין אם הוא חשוד באי החשוד לאכול דברים האסורים,

אפילו ממי  וי"א ואם נתארח עמו, לא יאכל משלו מדברים שהוא חשוד עליהם. הגה: מוך עליו בהםלס

אסור לקנות ממנו יין או שאר דברים שיש  רין אותו שהוא מוחזק בכשרות,שאינו חשוד, רק שאין מכי

 לחוש לאיסור.



Rabbi Moshe Katz 

https://www.kosharot.co.il/ 

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיט סעיף א

בין אם הוא חשוד באיסור תורה בין אם הוא חשוד  החשוד לאכול דברים האסורים,

ואם נתארח עמו, לא יאכל משלו מדברים שהוא  אין לסמוך עליו בהם;באיסור דרבנן, 

רין אותו שהוא מוחזק חשוד עליהם. הגה: וי"א אפילו ממי שאינו חשוד, רק שאין מכי

אסור לקנות ממנו יין או שאר דברים שיש לחוש לאיסור. מיהו אם נתארח  בכשרות

 כ"א(. האצלו, אוכל עמו )ב"י בשם הרמב"ם פי"א דמ"א ופ"ג 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מו

רי בענין חלב של מחלל שבת בפרהסיא כ"ז טבת תש"י. מע"כ ידידי הרב הגאון ר' או

 מאיר הכהן ר"מ בתורה ודעת שליט"א שלו' וברכה. 

בדבר אם יש גזרת חלב עכו"ם על מי שמחלל שבת בפרהסיא. הנה לכאורה לע"ד אף 

שבשאר איסורי מאכלי עכו"ם הוא ספק גדול אם יש במחלל שבת בפרהסיא שיותר 

ו וכן היה נוטה לומר דלית ליה דינא דעכו"ם אף שהאחרונים החמירו ביין לאסור במגע

אנו נוהגין להחמיר למעשה ואיני רוצה להאריך כיון שלא זה הוא הנידון. אבל בחלב 

שהוא משום שחוששין לחלב טמא וכיון שהוא חשוד לכל התורה כולה כדאיתא ביורה 

דעה סי' קי"ט סעי' ז' הוא חשוד ג"כ לערב חלב טמא כמו עכו"ם. וגם לשלח ע"י חלב 

"א גרע מעכו"ם והביאו הרמ"א סי' קי"ח סעי' א' וא"כ ישראל הוא לר"ת בתוס' ע"ז דף ל

כ"ש שחלב שלו יש לאסור. ואף אם היה מחלל שבת רק בצנעא יש לעיין דחשוד 

לחמור חשוד לקל. ורק הש"ך בסי' קי"ט ס"ק י"ב מצריך שיהיו שניהם מין איסור אחד 

וד גם כגון בדבר מאכל עיין שם. ומדין חשוד בדברים שאין דרך הרבים להקל שחש

להחליף נימא ג"כ דהוא רק באיסורי אכילה כדאיתא בש"ע בסי' קי"ח סעי' ח' ובס"ס 

קי"ט הלשון חשוד לאכול ואולי הוא דוקא. ועיין בש"ך שם שהוא דוקא לאותו דבר אבל 

הביא מהב"ח שהוא לכל התורה ומשמע שגם לאו דוקא איסורי אכילה. ולכן אם רק 

החליף אבל בפרהסיא הרי חשוד גם להחליף בצנעא יש להקל כהש"ך שלא חשוד ל

וכ"ש לערב. ולפ"ז אף אם נימא שהוא כקטן שנשבה בין העכו"ם מ"מ יש לחוש שחשוד 

 גם להחליף ולערב שגם לזה הוא כנשבה בין העכו"ם שרגילין לשקר ולהחליף ולזייף. 

אבל מ"מ נראה שלא היה בכלל הגזרה למה דאיתא במ"מ פ"ג ממ"א הי"ג בשם 

ורשב"א שאין הולכין באיסורין אלו של עכו"ם אחר נתינת טעם שחכמים רצו רמב"ן 

להרחיק מאכליהם שזה לא שייך בישראל מחלל שבת אף בפרהסיא ולכן אין לאסור 

https://www.kosharot.co.il/


אלא כשיש חשש ממש ועיין בכ"מ שם הט"ו לענין ישראל אינו מומחה שהוא חשוד 

ולכן אם יודעים שאין  שאינו בכלל הגזרה ואסור רק במקום שיש חשש ממש עיין שם.

אצלו דבר טמא שהחשש הוא רק שמא היה בכלי חלב טמא שלכן כשידוע שמעולם לא 

הי"ל דבר טמא אין לחוש לזה אלא אם הוא סמוך לעכו"ם אולי שאל כלי מעכו"ם ואם 

יש אומדנא גדולה שלא עשה זה משום שיש לו הרבה כלים יש להקל. ולמה דמשמע 

ע שמאוס להם חלב טמא ליכא גם חשש שיערב אף מהמ"מ הי"ד שבמקומות שידו

באלו שרוצה למכור רק שמ"מ אסור מטעם שנאסר במנין לא הותר אף שבטל הטעם 

א"כ בישראל מחלל שבת שלא נאסר במנין והאיסור הוא רק כשיש החשש ממש אין 

לאסור במדינתנו שהיא מהמקומות שמאוס להם חלב טמא שליכא חשש שיערב 

 ה הכלים כשישאל מעכו"ם. להמ"מ ובודאי ינק

ומש"כ כתר"ה לשון לאלה המזדהרים מסתם חלב הבא מנכרים תמוה דהאלו שאין 

נזהרין מת"ח ויר"ש הוא רק מחלב של הקאמפאניעס מטעם גדול שמירתתי לערב אף 

משהו מצד השגחת דיני המדינה שעונשין ע"ז ובמירתת לא גזרו כי הא דישראל יושב 

ר אף דלא חזי ליה כיון שיכול לראותו כשיעמוד מירתת בצד עדרו של עכו"ם שמות

בע"ז דף ל"ט ועיין ברמב"ם פ"ג ממ"א הי"ז לכן סברי דגם במירתת זה של עונש חוקי 

המדינה לא הי' בכלל הגזרה ולע"ד מסתבר שהדין כמותם. אבל ליקח חלב מפארמער 

ימן ק"ז ועובדא נכרי נזהרין כל ישראל בני אשכנז דלא כרדב"ז ופר"ח ועיין בחת"ס ס

 דכתר"ה איירי בפארמער. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.



Rabbi Shmuel Weiner 

 סעיף יא ערוך השולחן יורה דעה סימן קיט

והתשובה לזה דזה שכתבנו דכשהוא חשוד על דבר אחד רחוק מלקרותו מוחזק בכשרות אינו כן 

מוחזק בכשרות אין הכוונה שיהיה ירא אלהים מרבים או חסיד וצדיק אלא כל  דזה שכתב הרמב"ם

שמתנהג ע"פ דת ישראל מניח טלית ותפילין ומתפלל ג' פעמים בכל יום ונוטל ידיו לאכילה ומנהיג 

את בני ביתו בכשרות דת תורתנו הקדושה זה נקרא מוחזק בכשרות ויכול להיות שבאיזה פרט הוא 

בר בעיניו ולכל הדברים הוא מוחזק בכשרות וראיה לדבר זה שהרי מצינו חשוד מפני קלות הד

בבכורות שהכהנים חשודים היו להטיל מום בבכור ולכן אינם נאמנים כשאומרים מום זה נפל מעצמו 

דאם כן נאמר דכל הכהנים לא נקראו מוחזקים בכשרות וכן הוא בכל הדברים ולכן זה ששנינו 

דמזה מבואר דמאינו חשוד רשאים לקנות מיירינן באנשים שאנו מכירין בבכורות שם החשוד על וכו' 

אותם ליהודים מוחזקים בכשרות ולבד בפרט זה הוא חשוד אבל מאדם שאין מכירין אותו כלל אין 

לוקחין ממנו כדברי הרמב"ם ולפ"ז גם בכל הדברים שצריך מוחזק בכשרות אין הכוונה לצדיק וחסיד 

שמתנהג בדת ישראל כמ"ש ואין נ"מ בין הרמב"ם לרש"י והראב"ד או ירא אלקים מרבים אלא 

לדינא אלא לאדם שאין מכירין אותו כלל אבל כל שמכירין אותו אין ביניהם מחלוקת דאם מתנהג 

בדת ישראל גם להרמב"ם מותר לקנות ממנו ואם הוא מיקל במצות ואיסורים פשיטא שהוא חשוד 

לא עדות וכן מוכח מדברי הרמב"ם עצמו שכתב דמתארח וגם לרש"י והראב"ד אסור לקנות ממנו ב

אצל בעה"ב מותר לאכול אצלו אף על פי שאינו מכירו אלא יודע שהוא יהודי בלבד ע"ש מכלל 

 דלקנות ממנו צריך לידע שגם מתנהג על צד היהדות ולא יותר:



Selected audio from our listeners 

Answers to the questions 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

Answers to the questions 4 click here 

Answers to the questions 5 click here 

Answers to the questions 6 click here 

Answers to the questions 7 click here 

Comments on the Show 

Comments on the Dvar Torah click here  

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here

Answers to the questions 8 click here

Comments on the show 7 click here

Comments on the show 8 click here

Comments on the show 9 click here

Comments on the show 10 click here

Comments on the show 11 click here

https://drive.google.com/open?id=1G8yqEhIryJ_-ROOakDqlz-_6QGviAMYB
https://drive.google.com/open?id=18463wnp_6rQWhLt7ApFrVFobH1TmEuBo
https://drive.google.com/open?id=1gX_54km0IEQYVixtnGJt2aahediLe2B2
https://drive.google.com/open?id=1AfcoGyt7EvOPr91oAPAinkRE1fEWzO5s
https://drive.google.com/open?id=1N_eX90cg-6gieuf1Xxtd4lEXMnaQKx61
https://drive.google.com/open?id=1bP8gL2p_gMELJIRa2Yl9l-dR6bSreQT-
https://drive.google.com/open?id=1S8XO4gzNbdRvJaZV-nZe4ibesmkik0sv
https://drive.google.com/open?id=1Th-QMCVz1NfP_Gl6ZuMRiI4YfK5MbmTw
https://drive.google.com/open?id=1JHYO_rYNwwD5lzZc0Swm-zyfuu5DYdww
https://drive.google.com/open?id=1QEOBd48XrH7q42IoQuEZVbVTwayBWn6R
https://drive.google.com/open?id=1pMTQ2uiJbyDWK8vEnUy4Eh_NPVSU2Tzo
https://drive.google.com/open?id=1fZACLCLzQ_uI9o-TQQH7XrX5F04NxMI2
https://drive.google.com/open?id=1PokfdA5cgmZpVvbrGFV-uaKrm0Po-3rM
https://drive.google.com/open?id=1R8IFohxip9v4tLL_eoAbP8wrlDonOBOz
https://drive.google.com/open?id=1Zg0XQufiUpVV0D_48cpQPHrIM4Gqdsk1
https://drive.google.com/open?id=17XFyuD6jScT0e8D7FdQfTe_ff9sWHwQc
https://drive.google.com/open?id=1LFt2F1ESWjhY-cBZxNVCb5LeqoUPZhfY
https://drive.google.com/open?id=1N8txPNeDLje5K4znDrbaV5UoHX4Y8yA5
https://drive.google.com/open?id=1kEdh7-9KqJfFMHC-9SYaFsjZwxrb_BT1
https://drive.google.com/open?id=1BErcleS0trD9YjnT-6YHjBc4btT8-Sz1


Selected emails from our listeners 

Comments on the show 

We have been listening to the kashrut podcasts with interest. 

Maybe because we live in California, we are more familiar with Rabbi Eidlitz, but he is a 
wonderful resource and has an amazing organization, keeping an eye on recommended 
Hecsherim. 

https://kosherquest.org/kosher-symbols/ 

Best wishes and Gut Shabbos, 

Adam Sragovicz 

La Jolla, California 

-------------------------- 

 
Reb Dovid 

Thank you for your fabulous eye opening pod casts/Shiurim that keep going M'Chayil El 
Choyil. 

In reference to the Kashrus issues, I attached https://www.dropbox.com/sh/45uxk3ftk8gdz4t/AADABuigH9RdPAitKSogMjLTa?dl=0  and 
listen to track 37-50 part of the Drasha that the Klausenberger Rebbe Zt"l gave at a 
Siyam Hashas, I believe in November 1982. 

I have heard that other Rabbanim had similar ideas. I sort of remember hearing it was 
Harav Shimon Schwab. 

If a rating system is too difficult to put into place then at least the idea of giving the 
public the decision making tools may be the answer to getting the ball rolling. 

Yasher Koach! 

Hersh Leifer 

-------------------------- 

https://kosherquest.org/kosher-symbols/
https://www.dropbox.com/sh/45uxk3ftk8gdz4t/AADABuigH9RdPAitKSogMjLTa?dl=0


Why don't you say the name of the restaurant in Monsey that has a bad Hashgacha? 
Aren't you into saying things like that? And not the blue wall of silence? 

Simcha Shtark 

-------------------------- 

Sholom Uveracha! 

Yasher Koach on your podcasts.  

A bunch of people have mentioned me that they listened to your recent show and that 
you had interviewed a few Rabbis regarding Kashrus in Eretz Yisroel.  While they 
enjoyed your show they complained about the bleak picture that was painted regarding 
kashrus in Israel. I subsequently listened to it and I wanted to share with you my 
thoughts.  

People (even Mashgichim) should be trusted until proven otherwise.  

The Rabbanut's Kashrus department preceded Rav Avrohom Shapira.  

It's not that dairy restaurants are worse than meat ones but they're not better.  

All Hashgachos would tithe various colors of peppers together. The Chazon Ish allowed 
different citrus fruits on one another as they are not יםאכל . Most Hashgachos 
differentiate between different citrus fruits (although some do not).  

In general Bedikas Tolaim will at worse cause an issue Derabbanan. מדאורייתא a בריא is 
batel, it's מדרבנן that they aren't. Plus there are other צירופים. Chas VeShalom not to 
properly clean and check however it's unlikely that it's a דאורייתא.  

There is much more to discuss... I just felt that it should be pointed out that there were 
certainly inaccuracies in things that were said on the show (not from Rabbi Lichtenstein 
but from others).  

Biveracha Ubehaaracha, 

Rabbi Y.Dov Krakowski 

-------------------------- 



Speaker Suggestion 

On ANY question on Yoreh Daya - I believe the expert who knows as much as anyone 
and speaks clearly and beautiful. His name is Rabbi Chaim Schapiro - He runs the 
Semicha program at The Rabbinical College of America - I learned by him and anyone 
who met him knows he is a phenomenal Boki. 

His cell phone number is 973-722-2332. 

His father is also amazing his name is Rabbi Yehuda Leib Schapiro - He's is the Rosh 
Yeshiva of Yeshiva Gedolah of Greater Miami - Chabad and Rov of Bais Menachem 
Miami Beach - he is an expert in all things - and specifically any question regarding 
Chabad. He was a Chozer of the Lubavitcher Rebbe Zatza"l . 

Shmuel Evans 




