Keeping Kosher in the Kitchen - Class 13 - Page 1

Consider the Following Questions:
1.
2.
3.
4.

Isn’t all milk kosher?
Isn’t Cholov Yisroel just a chumrah (stringency)?
If I keep Cholov Yisroel and my friend doesn’t, can I eat from his milchig dishes?
I’ve heard that there might be a difference between regular milk and powdered milk. Is
there? And what real-world difference does that make?

Sources 1 Mishnah
Avodah Zarah

Rabbi Reuven Spolter, Young Israel of Oak Park
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Source 2:
Gemara
Avodah
Zara 39b

 Source 3Tur and Beis
Yosef Yoreh
Deah 115

RADBAZ
Rabbi David ben Solomon ibn Avi Zimra was born
in Spain in 1479 and died in Israel in 1573. He left
Spain in 1492, as a result of the Spanish expulsion
of the Jews. Like many other scholars, he
emigrated to Safed, which had become an
important center of Jewish life. In 1513, he left
Israel for Cairo, where he became head of the local
Jewish community, chief rabbi, head of the
rabbinic court and yeshivah, and executor of the
charity fund. Radbaz served in all these posts
without pay, due to his success in business. He was
also famed for his large library. Radbaz returned to
Israel in 1553, and once again settled in Safed. He
'is noted for his commentary on Maimonides
Mishneh Torah and for his responsa, of which more
than 10,000 are extant. Rabbi Betzalel Ashkenazi
(q.v.) was his student.

Source 4: Responsa of Radbaz Yoreh Deah 4:75
שו"ת רדב"ז חלק ד סימן עה
)אלף קמז( שאלה עוד שאלת חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו ואין שם דבר טמא שיודע זה בבירור כגון שאין במקום לא גמל ולא
חמור נקבה או כגון שהיה העדר בתוך הדיר ובדק ולא היה שם דבר טמא ויצא והביא לו הנכרי חלב מאותו הדיר אבל לא היה יכול לראותו
חולב כלל השאלה אם גזרת החלב שחלבו עכו"ם הויא כגזרת גבינת הנכרים דפסקו שאפי' במקום שמעמידין אותו בשרף אפ"ה אסור משום
כיון שגזרו גזרו וכן בחלב או דילמא לא:
תשובה הדבר ברור כי הגבינה נאסרה במנין מהנך טעמי דאמרינן בגמרא אבל לא כן בחלב שחלבו נכרי שאסרו אותו משום חשש דבר טמא.
תדע שאם היה יושב בצד העדר במקום שאם היה עומד היה יכול לראותו אעפ"י שיש בעדרו דבר טמא מותר ואם גזרה כללית היתה לא הוי
מתירין כה"ג וכן נראה מדברי כל הפוסקים .אבל נמצא כתוב במרדכי עלה דהא דפרכינן בגמרא אי דליכא דבר טמא וכו' יש מוכחין מכאן
שאם ברור לנו דאין בהמה טמאה בעדרו דמותר ליקח חלב מן העכו"ם א"עפ שאין ישראל רואהו וטעות הוא בידם דא"כ הול"ל אי דליכא
דבר טמא בעדרו למה לי ישראל עומד בצד עדרו פשיטא דבעומד בצד עדרו סגי .ולדידי מיהא לא איריא כלל דלא מצי לאקשויי הכי דבעינן
עומד בצד עדרו משום גילוי אבל משום חשש דבר טמא לא חיישינן כיון שאין בעדרו דבר טמא .וכן הבנתי מתוך דברי התוספות .הילכך
השתא דלא חיישינן לגלויי מותר הוא .וכן משמע מדברי הר"ר פרץ ז"ל שהוא המחמיר מכולם וז"ל ואפי' אין דבר טמא בעדרו יש להחמיר
להיות הישראל שם בתחלת החליבה פן יערב או ישים העכו"ם חלב טמא בכלי קודם שיבוא הישראל עד כאן .הא אי ליכא למיחש להכי
מותר דאחזוקי איסורא לא מחזקינן ומ"מ מדברי כולם למדנו שלא היתה גזרה כללית .עוד נ"ל לפרש דמאי דפריך בגמ' פשיטא אמאי
אצטריך למתני הך ברייתא כולה ובכלל קושיא זו הוי ג"כ מאי ששנה יושב בצד העדר .כללא דמלתא דאם אין לחוש כלל לדבר טמא אפי'
שאינו בצד העדר מותר .והנלע"ד כתבתי:
Rabbi Reuven Spolter, Young Israel of Oak Park
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Source 5: Shulchan Aruch
Yoreh Deah 115

Rabbi Reuven Spolter, Young Israel of Oak Park
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Source 6:
Pischei
Teshuvah on
Shulchan Aruch
Yoreh Deah 115

Source 7: Aruch
Hashulchan
Yoreh Deah 115

Source 8: Igros
Moshe Yoreh Deah
1:47

Rabbi Reuven Spolter, Young Israel of Oak Park

