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  � כאשר אי� חשש לתערובת חלב טמא"די� חלב עכו
  

  ]כשיש פיקוח הממשלה על החלב שלא יערבו חלב טמא. 3; כשהחלב הטמא ביוקר. 2; כשאי� ש� באזור חלב טמא. 1[

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ד/ד מא"יו(חזו� איש 
  

בשיש פיקוח הממשלה על החלב שלא ירבו חלב  ואמנ�

יש מקו� לומר דהוי , טמא וה� צפוי� לעונש על הזיו�
וכיושב בצד העדר וכשהוא , כשפחות החולבות דמירתתות

ח כתב דא� חלב טמא ביוקר יש "והפר, עומד הוא רואה
להתיר כמו במורייס כיו� דהתירו חכמי� חלב בזמ� שהוא 

וא� למאי , ירו לעשות גבינהמבורר שהרי לחד לישנא הת
אבל א� היה , היינו משו� חלב דביני אטפי ל לאסור"ידקי

טמא לא היו אוסרי� וכ� התירו  חלבאפשר להבטיח מ
� ירטמאה ויושב בצד העדר וכמו שהא עדרובבאי� 

והא דאסרו באי� בעדרו טמאה ואינו יושב בצד , ח"הפר
חשיב היינו ד, י"ד בש� רש"ע המרדכי ובש"העדר וכמש

כ לעיל וחיישינ� דיקח חלב "כרי וכמשכחלב המופקד ביד נ
הדי� , אבל א� אי� בכל העיר טמאה, מ ויערב"מ� העכו

כ "נות� דהוי כאי� בעדרו טמאה ויושב בצד העדר וכמש
  .ח"הפר

  
  )תמא' ד סי"יו(מ שטרנבו� "תשובות והנהגות לגר

  

א "ד סימ� מ"יו(ל שכתב "זצ א"וזהחרבינו סומכי� על  יש

ב מי� לדבמקו� שיש פיקוח ממשלה לא לערב בח) ב"סק
, תותת� דהוה כשפחות דמר"אחר יש להתיר חלב עכו

ל ששאל פי "ישראל וועל! זצ שמעתי מהגאו� רבי אבל
והשיב שאי� דבריו למעשה כלל אלא , ל"א זצ"רבינו החזו

  .תו� שלשי� י� קטני� או יולדתדללי

ל "ל בעני� מי� אחורני� שחז"א זצ"גרדברי ה וידועי�

אבל יש לתקנותיה� טעמי� , לא גילו אלא הטע� הפשוט
� מקובל שאי� הטע� משו� "וג� כא� בחלב עכו, נוספי�

אלא כנראה ג� כדי להבדיל אותנו , טמא לבדחשש חלב 
ל יינ� גזרו א� בנגיעה ובחלב גזרו שצרי� עו, �"מעכו

ל בש� "ק רבי חיי� מצאנז זצ"גהוכ� הביא ה, שמירה
ל שקבלה בידו איש מפי איש "זצ" ברו� טע�"חמיו ה
משו�  אוהמהטע� שפירשו ש קנה קדומה ולא רקשזהו ת

ו "ו ס"קט' השלח� סי ערו�וכ� כתב ב. חשש חלב טמא
  .ני� זהעש מעשה נורא מ"שכ� מקובל מגדולי הדורות ועי

ר רבי "והאדמו, �"מאד על אסור חלב עכו להקפיד ויש

ל קבלה בידו שהשותה חלב "יוס� יצחק מלובבי! זצ
ידו מאד ואבות אבותינו הקפ, הנו� פוג� אצלו באמ"עכו

ומוסרי� , לאלו שהתירו כא� ודי בזה להעיר, מטע� כמוס
פיקוח ש יש� מפני "הכשר למצרכי� ע� חלב עכו

, ר זה אי� בו ממש היו�אבל בלאו הכי הית ,ממשלתי
שאפילו ימצאו ש� חלב מעורב יקנסו אותו קנס ממו� 

כ לא "מועט כנגד הריוח התמידי שיש לה� מזה וע
  .ולא נקרא בזה שמירה, מירתת

� וסומכי� על פיקוח "ג� היו� חלב עכו והשותי�

ליה� וכיוצא בה� אני וע, ממשלתי חסר בה� יראת שמי�
סומ� על המכשיר אינו � ו"ותה חלב עכומי שש" קורא

 �מי שאי� לו יראת שמי אבל, ראייה שאי� בו יראת שמי�
  ".היתרלזה הוא שמחפש 

 

  )קטו' ד סי"יו(ערו� השולח� 
  

פ נתברר דלפי דעת כל רבותינו שהבאנו אפילו "והנה עכ ה

במקומות דלא שכיח כלל דבר טמא בעיר באופ� שאי� חשש 
פ "מ אסור כשהישראל לא עמד עכ"לתערובת חלב טמא מ

מבחו! בשעת החליבה או שיהא יוצא ונכנס ודי אפילו בקט� 
פ האיסור הוא בכל אופ� "וקטנה ויתבאר עוד בזה מיהו עכ

מגדולי האחרוני� שהארי� בזה להקל לשתות  ודלא כאחד
חלב שלה� במקו� שאי� ש� דבר טמא או שהוא רחוק 
המציאות שיחלובו את הטמא או שחלב טמא ביוקר והביא 

ג ומסיבה זו יש הרבה "ראיה מאיזה גדולי� שהקילו בכה
ר כאשר ראינו ושמענו "מתפרצי� באיסור זה בדורנו בעוה

שעשה כ� ולא ידעו ולא יבינו  ע באיזה תלמיד חכ�"ותולי� א
שחמורי� דברי סופרי� מדברי תורה והתלמיד חכ� שעשה כ� 

ע וכל גדולי אחרוני� "עונו ישא וכיו� שנפסק לאיסור בטור וש
ע "מי יוכל להעיז פניו ולמלא תאות נפשו ושומר נפשו ירחק א

  : מזה

וליתר שאת אברר ל� אי� שכל דברי רבותינו הקדושי� ה�  ו

לי אש מה שהתוודה לפני בלב נשבר בהיותי יושב על כסא כגח
ב החשובי� דש� היה נוהג "הוראה בעיר פלונית שאחד מהבע

היתר בדבר בהיותו חו! לביתו בעיר הגדולה במדינה וישב 
תדיר בש� לעסקיו והוא ועוד אורחי� בשתות� חמי� בבוקר 

ט אצל חנוני אינו "בבוקר היו קוני� חלב שמ� שקורי� סמאנ
יהודי שכנגד אכסניא שלה� ופע� אחת התחילו לחקור 
 �ביניה� מאי� לוקח החנוני הקט� זה כל כ� חלב שמ� והל

ל החנוני אני קונה באיטליז של בשר "הוא להחנוני ושאלו וא
הרבה מוח של הבהמות וממחה אות� ע� הרבה חלב ומבשל� 
ביחד וזה הוא השמנונית אז נפלו כול� על פניה� על חטא� 

ב התודה לפני וצעק "ל שאכלו טרפות ובשר בחלב והבעההגדו
בקול כמה גדולי� דברי חכמי� ובאמת כ� מקובלני שכל 
גזירת חכמי� לבד טעמ� הנגלה יש עוד הרבה טעמי� 

וישול� ' כמוסי� שלא גילו אות� והשומע ישא ברכה מאת ד
וביחוד שמעתי שבאמעריקא יש רבי� [גמולו בזה ובבא 

  ]:ב חזיר מפני שמצויי� ש� הרבהמהאומות ששותי� חל

  
  )מז' א סי"ד ח"יו(אגרות משה 

  

ובדבר החלב של הקאמפאניעס במדינתנו אשר יש פקוח 
הממשלה וא� יערבו חלב בהמה טמאה יענשו וג� יסגירו את 
העסק שלה� שלכ� ודאי מירתתי מלערב יש טע� גדול להתיר 

ח משו� דהעיקר דידיעה ברורה הוא "א� בלא שיטת הפר
� ואי� "אסרו רק בחלבו עכוולכ� בחלב ש ...כראיה ממש 

הו יש להתיר ג� בישראל יודעי� ידיעה ברורה דהוי ישראל רוא
וזה שא� יערבו יענשו ויצטרכו לסגור העסק שלה� . כראיה

שהוא הרוחה של כמה אלפי� והממשלה משגחת אליה� הוא 
וזה . ודאי ידיעה ברורה שהיא כראיה שלא היה בכלל איסור�

ע דאי� טע� לחלוק בזה ולכ� הרוצה לסמו� "הוא ג� לכו
א "לו טע� גדול ורשאי וכמו שמקילי� בזה הרוב בנולהקל יש 

. ו לומר שעושי� שלא כדי�"שומרי תורה וג� הרבה רבני� וח
מ לבעלי נפש מ� הראוי להחמיר ואי� בזה משו� "אבל מ

יוהרא וכ� אני נוהג להחמיר לעצמי אבל מי שרוצה להקל הוא 
  . עושה כדינא ואי� להחשיבו כמזלזל באיסורי�

 


