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 . נבדק בלא דינו איך בתולעים מוחזק שלא זו במדינה קרויט במין - לה סימן א חלק דעה יורה משה אגרות ת"שו

BUGS(1959). א"שליט גארדאן ישראל' ר ה"מו הנכבד ידידי כ"מע. ט"תשי אלול ח"דר' ב 

 שבעל כיון לתולעים לחוש יש אם קרויט שקורין כרוב מין גם שם ויש ירקות ממיני סאלאט שעושה פעקטארי בדבר

 בדיקה בלא ופירות ירקות לאסור הנה, כשרות על נאמנות לו שאין שבת מחלל יהודי או נכרי הוא הפעקטארי

 בו המצוי מין היה/ אירופה /שביוראפ במדינותינו קרויט ומין תולעים בהם שמצוי במינים דוקא הוא מתולעים

 שמא שחששו אנשים מבדיקת אף קרויט כלל אכלו שלא ביותר חטא יראי גם והיו -, בדיקה בלא אסור והיה תולעים

 כ"וא תולעים כלל מצוי לא קרויט במין אמעריקא זו במדינה אבל. בטוב שם ראו שלא מקומות איזה נעלמו מהם גם

 . בכאן בדיקה בלא שאסורים מהמינים אינו

 משונה שהוא המין עצם מצד לא הוא, תולעים בהו ליכא זו שבמדינה דמה משום לבדוק יש שלכתחלה אף ולכן

 ליכא זה שמצד הצמיחה ובשעת הזריעה בשעת מעשה עושין הגנות שבעלי משום אלא תולעים לענין זו במדינה

 לקנות ירצו לא תולעים שעם דכיון משום עדיפא שהכא ואף. ש"עיי המעשה עשו לא דשמא לחוש שיש … תולעים

 … אומנתו מרע דלא פרנסתן לטובת שהוא מה שיעשו הגנות בעלי כל על חזקה

 

 . דם בהן שנמצא זכר י"ע שלא שנולדים זו שבמדינה ביצים בענין - לו סימן א חלק דעה יורה משה אגרות ת"שו

EGGS(1957). א"שליט דיק יהודה ג"הרה מאד הנכבד ידידי כ"מע. ז"תשי א"מנ ח"ור ק"עש 

 בנמצא האיסור להם אין וממילא אפרוחים להוליד נקלטות שאין מארעא כספנא שהם נודעתי הביצים בדבר והנה

 שיש לי ואמר בביצים שעוסק פארמער אתמול ראיתי אבל. בלבד הדם את לזרוק אלא הביצה כל על דם בהם

 , הדם בזריקת ויסגי -. רוב מדין הזאת במדינה ביצים סתם להתיר מקום יש ודאי -, בתרוייהו שעוסקים פארמערס

 פ"שעכ כיון לכן … בביצה שהחמירו וכדחזינן כלל הפסד האנשים דרובא לרובא נחשב לא דבביצה כיון למעשה אבל

 . מדינא זה שאין אף להחמיר הראוי מן הביצה כל אוסר שהדם מזכרים דבאים מעוט איכא

 ע"לכו אסורה היתה מזכר שבאה ביצה היא שאם החלמון על וגם לקשר וחוץ החלבון בקשר דם שהיה אירע ואם

 שזהו אפרוח מריקום אלא שיהיה מצוי לא כזה דם דאולי מדינא גם דמדינתנו ביצים בסתם אף להחמיר יש אולי

 …, מזכר שהיא הוכחה

 

  באיסורין נאמן אם משקר לאינו אותו מחזיקים אך תורה שומר באינו- מג סימן ב חלק דעה יורה משה אגרות ת"שו

MASHGIACHמאד נאמן לאיש אותו מחזיקים העיר בני אבל שבת מחלל וגם התורה מצות שומר שאינו אחד בדבר 

 שנותן שמה כשאומר להאמינו יש אם בשר מוכר והוא לנאמן אותו מחזיק כ"מע וגם ישקר שלא להם שברור

 כשהוא אף בפרהסיא שבת למחלל נאמנות ליכא הא בעצם הנה. כשר בשר הוא כשר בבשר דוקא הרוצה להלוקח

 … לתיאבון

 מדין להאמינו יש אולי התורה נאמנות מדין נאמנות לו שאין אף שלכן משקר שאינו אותו שמכירין מצד רק ונשאר

 שהוא עצמית ידיעה אלא נאמנות ענין זה שאין מטעם ד"נ סימן ד"חיו משה אגרות בספרי שחדשתי, בגויה ליה קים

 את וכאב אשתו ח"ר לבת שהאמין דרבא כעובדא תמיד אתה שהוא אשתו את שמכיר דבעל כהא -, ממש כראיה

 לשקר שלא טעם איזה לו שהיה לתלות שיש פעמים איזה מצד ולא, לשקר שלא שטבעם והכירו תמיד שראו - בנו

 ההוא האיש את העיר בני שידיעת, עליו ויסמכו משקר לאינו שיחזיקוהו כדי בכוונה זה היה ואולי, ההם בפעמים
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 לאכול רוצה שאינו כ"למע פעמים איזה שאמר דאף ממש כראיה ברורה בידיעה שידעו שייך לא ודאי משקר לאינו

, האמת עתה לומר לפניו שטוב דברים בהרבה לתלות יש ודאי, בשר עבורו לו שאין בהודח אף ימים' ג שעברו בשר

 בידעו נבלה בשר להלוקחים יתן כשר בשר לו שיחסר כגון שישקר אפשר האמת להגיד צורך לו שאין כשיזדמן אבל

 בשר שמכרו נודע ולבסוף לנאמנים שהחזיקום באנשים מעשים הרבה ידוע וכבר, אחריו יחקרו ולא עליו שיסמכו

  .נבלה

 כי שייך לא ודאי משקר לא עתה שגם ת"מהשי יראה בלא טבעו מצד משקר שאינו מי על לומר חזקה הא זה ולבד

 לו שיש ישראל בסתם ורק, אחרות תאות ומצד אחרים ובהשפעת בעצמו טבעו את האדם משנה פעמים הרבה

 את באב רק אלא, רחוק מזמן הידיעה סגי ולא - ,איסורין יעבור לא אחרות תאות נגד שאף חזקה הוא צדקות חזקת

 ובשעת חלושים לאנשים אלא להתיר אמרתי לא שם גם זה ומטעם תמידית היא שהידיעה אשתו את ואיש בנו

 נוטה ויותר תמידית אינה ודאי שהידיעה והכא, טבעה שהוחלף לחוש שיש מזמן היא ידיעתו דאולי משום, הדחק

 שסוגר ומה. בחנותו משגיח להעמיד וצריך הדחק בשעת אף כלל ז"ע לסמוך אין ממש לידיעה זה להחשיב שאין

 שומרי ממנו שיקנו כדי רק היא ודאי זו דסגירה כלום זה אין שבת שומר שאינו לכל שידוע כיון בשבת חנותו את

 פיינשטיין משה, מוקירו ידידו. תורה

 

 . שבמדינתנו הקאמפאניעס חלב בענין- מז סימן א חלק דעה יורה משה אגרות ת"שו

CHOLOV YISROELא"שליט דיק יהודה ר"מהר ג"הרה ידידי כ"מע. ד"תשי סיון ו"ט . 

 יסגירו וגם יענשו טמאה בהמה חלב יערבו ואם הממשלה פקוח יש אשר במדינתנו הקאמפאניעס של החלב ובדבר

 דידיעה דהעיקר משום ח"הפר שיטת בלא אף להתיר גדול טעם יש מלערב מירתתי ודאי שלכן שלהם העסק את

 הראוי מן נפש לבעלי מ"מ אבל - ורשאי גדול טעם לו יש ולהקל לסמוך הרוצה ולכן- ממש כראיה הוא ברורה

 להחשיבו ואין כדינא עושה הוא להקל שרוצה מי אבל לעצמי להחמיר נוהג אני וכך יוהרא משום בזה ואין להחמיר

 . באיסורין כמזלזל
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The kitchen must be locked when not in use. Keys, or the lockbox combination, will be 

provided for authorized mashgichim. Anyone entrusted with the key or combination may 

not entrust the key or combination to anyone else without the Rabbi's or Kashrus 

Coordinator's approval. If the door needs to be opened for an authorized use, an authorized 

key holder should personally go and open the kitchen. 
 

Before Shabbos 
a.   All  cans  and  bottle  caps  should be  opened  before Shabbos.  

 

b. All heating equipment (ovens, stoves, hot boxes, warmers, crock pots, coffee urns, 

etc.), used on Shabbos, should be turned on by a religious Jew prior to Shabbos. 

Lights must also be turned on before Shabbos. A gentile may not turn on ovens or 

crockpots at any time. He also may not plug in any urns on Shabbos. You may 

not ask him to do melocho and often hinting is also prohibited. Contact the Rav for 

any other Amira L‟akum issues. 

 

c.  Stove tops, must be covered with a sheet of metal (blech) and all controlling knobs, 

switches, or dials of heating equipment, should be covered. Hot plates should be 

covered with an inverted cookie tin, (disposable or proper type dairy/meat) even if 

they do not have multiple heat settings. If they do have settings, these must also be 

covered.  

 

Note: We do not put things in the oven for shabbos use, unless the oven is off before 

shabbos. Hot plates have been purchased and should be plugged in before shabbos 

with timers as needed. These should be covered with inverted cookie sheets. Cold, 

dry, fully cooked food may be placed on the inverted cookie sheets on the hot plates 

on shabbos morning. (For safety: Make sure wires are properly hooked to wall, and 

not at risk of touching the hot plate and melting.)  

 

d. All liquids or foods containing liquid should be pre-cooked and hot (full boil) before  

Shabbos  and  placed  in  or  on  heating  equipment  prior  to Shabbos. All foods 

should be precooked to a clearly edible state prior to Shabbos. They must be on the 

blech or in the oven or warmer by candle lighting time. If tea is being served, „tea 

essence‟ must be prepared before Shabbos. If a water urn has an external tube (e.g. 

to show the water level), after the water is fully hot, one must release some water 

from the urn before Shabbos. 
 
 

e. If ice will be used, one should place the ice cube trays in the freezer before Shabbos. 
 
 

f.  All fruit s h o u l d  be peeled and cut before Shabbos. Any designs on the fruit 

trays must be prepared before Shabbos.   

 

g. Ensure that the city Eruv is up.  Otherwise, all supplies and food must be brought in 

before Shabbos. 
 
 

h. Jewish waiters for Shabbos jobs should also work on Erev Shabbos and/or after 

Shabbos (in accordance with havla‟ah guidelines for paying them for their work). 
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 On Shabbos 
 
 

a.   Nothing may be placed on or in the stove on Shabbos (even by a gentile). 

Similarly, one may not place food in the warmer on Shabbos. One may not ask a 

gentile to place food in the warmer, oven or on the stovetop. 
 
 

b. Vegetable peelers may not be used on Shabbos. 
 
 

c.   On Shabbos, slotted spoons/colander may not be used with any foods containing 

liquids.  Slotted spoons may also not be used to serve ice. 
 
 

d. In general, ovens should be off before Shabbos begins. In certain cases, (when a 

non-Jew is removing food from the oven) authorization may be given by the Rav to 

leave the oven on with fully cooked food inside it when shabbos begins.  
 
 

e.    No chopping fruits or vegetables into small pieces on Shabbos. 
 
 

f.   Tea bags and coffee bags may not be used on Shabbos. Tea essence (prepared 

before Shabbos), instant tea powder, and instant coffee may be used. 
 
 

g. No deliveries may be made to or from the event site by the caterer or any outside 

distributor on Shabbos. 
 
 

h. No appliances, ovens, stoves, or any other gas or electric equipment may be turned 

on or off, even by a non-Jew on Shabbos. If there is a need to turn off an appliance 

on Shabbos (using a gentile) or one wishes to put equipment on a timer, the Rav 

should be consulted. 
 
 

After the Meal on Shabbos 
 
 

a.   Only dishes whose type will be used on that Shabbos may be washed (e.g. Friday 

night for use on Shabbos day). Therefore, dishes may not be washed on Shabbos 

afternoon (one may not ask a gentile to wash dishes that are not necessary for  

Shabbos). 
 
 

b. Following a kiddush or meal on Shabbos, one must clean the tables and chairs 

since the Social Hall may be used for other events on Shabbos. Tables and chairs 

should be put away as directed by the KC. 
 
 

c.   Preparations for Motzai Shabbos affairs may not begin until the “end of Shabbos” 

time posted in the shul schedule (50 minutes after sunset). This includes setting up 

tables. 
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 Stove Top Gratesלד ק"ס תנא סימן ברורה משנה  

 ואם השנה כל האור על בתנור מחבת או קדרה עליה ומעמידין רגלים' ג לה שיש כלי הוא - ליבון צריך חצובה( לד)

 וזהו. האור י"ע חמץ טעם בה ונבלע עיסה עליה נשפך שלפעמים לפי באור ללבנה צריך בפסח בה להשתמש רוצה

 כמבואר לזו מזו הבליעה יוצאת אין בזו זו הנוגעות קדרות שתי דבאמת[ לח ]דחמץ חומרא משום לכתחלה רק

 האש על היא שעה שבכל כיון לו והלך נשרף כבר נשפך אם שאף לתלות יש וגם ז"ס ב"צ סימן ד"ביו

 

 Drinking Glasses, Leftover Bread and Saltב סעיף פח סימן דעה יורה ערוך שולחן  

 יאכלו שלא שכן וכל(. ה"ואו י"אשיר ה"הג )בכלי נדבק שהמאכל משום ח, אחד מכלי לשתות שלא זהירים ויהיו

 מאכל שיורי ונשארו במלח טובלים לפעמים כי, עצמו בפני אחד לכל מלח של כלי ליחד נוהגין וכן. אחת מפת

 .במלח

 

 Food Preparation and Storageה סעיף צה סימן דעה יורה ערוך שולחן  

 .מגולים הכלים אם ודוקא: הגה. מלח בו שיש< טז >כלי אצל כותח בו שיש כלי מניחין אין

 

 Leftovers, Tablecloths, Knivesד סעיף פט סימן דעה יורה ערוך שולחן  

 לאכול ואסור[ יט. הגבינה עם שאכלו פת שיורי השלחן מעל לבער צריך, בשר לאכול ורוצה גבינה שאכל מי[ יח

 שרגילין בסכין, צוננת' אפי, גבינה לחתוך שאסור שכן וכל( אסור להיפך וכן. )בשר בה שאכלו מפה על( ח )גבינה

 להיפך וכן: הגה. בשר בו שחותכין בסכין לחתוך אסור הגבינה עם שאוכלים הפת אפילו אלא, עוד ולא. בשר לחתוך

 . היכר לו שיהא מהם אחד ולרשום, סכינים שני להם להיות ישראל כל נהגו כבר. אסור נמי

 

 Serving Separatelyא סעיף פח סימן דעה יורה ערוך שולחן  

 .יחד לאכלם יבא שלא< א, >גבינה עליו שאוכל שלחן על( א )להעלותו אסור ב, ועוף חיה בשר אפילו א

 

 Parveא סעיף צז סימן דעה יורה ערוך שולחן  

. לבדה לאכלה אפילו א, אסור הפת( ב )כל, לש ואם. הבשר עם לאכלה יבוא שמא< א, >בחלב עיסה לשין אין( א)

 .מותר, בשר בה יאכל שלא ניכרת שתהא הפת צורת ששינה( ג )או[ א, אחת בבת אכילה כדי מועט דבר היה ואם
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1.   One may only use the shul‟s utensils. No utensils from home may be used, unless 

specific permission is obtained from the Rabbi. All utensils in the shul should be clearly 

marked with color coding indicating fleishig/ milchig/ parve. Similarly, pot holders, 

and cover-over countertops should be clearly marked. 
 
 

2.   One must tovel all new metal or glass utensils and containers. Donations of utensils 

(such as knives etc.) must be coordinated with Kashrus Coordinator to ensure proper 

toveling and marking.  
 
 

3.  Fish and Meat – Must be cooked in separate kelim during preparation and cooking. 

They must also be served on separate kelim, and clearly marked at serving stations. 

One may use a utensil for fish and then wash it to use with meat. 

Star-K Online Archives 

 

Question: Can Worcestershire Sauce be used to flavor meat and chicken? 

A: Whether or not worcestershire sauce can be used as a flavoring for meat or poultry depends 

upon the percentage of anchovies used in the ingredients. Anchovies are small fish. 

The halacha does not permit the mixing of meat and fish because of sakana, halachic health 

concerns. However, if the amount of anchovies are less than 1/60, i.e., less than 1.66% of the 

worcestershire ingredients, the fish would be batul b'shishim, nullified in the sauce, and would 

not be considered a health concern. (For example, a sauce marked "STAR-K Fish" contains more 

than 1.66% fish, whereas a sauce with anchovies marked with only an "STAR-K" uses less.) 

 

Question: What are the cheeses that are considered "hard cheeses" for which one has to 

wait six hours before eating meat? Are cottage and cream cheese considered hard cheeses? 

What if the hard cheese is cooked? 

A: Hard cheese is cheese that has been aged so that it no longer can be sliced. Parmesan cheese 

is considered hard if it has been aged for six months. Romano may also be a hard cheese (but is 

not readily available as kosher). Swiss, Cheddar, Muenster, and Mozzarella are not hard cheeses. 

Cottage and cream cheese are certainly not hard cheeses either. If a hard cheese is cooked, it 

does not lose its status as a hard cheese. 

 

Question: Is one permitted to cook fish in a clean meat pot or fry fish in a clean meat frying 

pan?  

A: Technically, according to most opinions, it is permitted, even if it is ben-yomo. However, 

Star-K policy does not allow its caterers to do so.  

 

Question: Why is kosher food prepared in two kitchens?  

A: Kosher requirements specify that dairy and meat foods may not be mixed. Therefore, a kosher 

kitchen must have separate facilities for meat and dairy. When dealing with large quantities of 

foods (such as in a hotel), separate kitchens are required. 
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Nat bar Nat- Parve item that was cooked in Meat or Dairy pot 

 (ט"נ) נותן טעם בר( ט"נ)נותן טעם 

  א סעיף צה סימן דעה יורה ערוך שולחן

 Parve Leftovers, according to Sfardim שומן שום שאין, יפה רחוצה בשר של בקדירה שנצלו או שנתבשלו דגים 

 . דהיתרא טעם נותן בר טעם נותן דהוי משום, בכותח לאכלם מותר, בה דבוק

 . בכותח לאכלם אסור, בדגים בששים מאחד יותר הקדירה פי שעל בממש יש אם, יפה רחוצה היתה לא ואם

 

  ב סעיף צה סימן דעה יורה ערוך שולחן

 נתבשלה אם אבל. לכתחלה אפילו התרנגולת בתוך אותה לתת מותר, חולבת בקדירה במים שנתבשלה ביצה ב

 . בכותח לאכלה אסור, בקליפה ואפילו, בשר עם בקדירה

 Parve Leftovers, according to Ashkenazimטעם נותן בר טעם נותן לאסור ובישול בצלייה מחמירין ויש: הגה .

  . ענין בכל מותר(already mixed in by mistake)  ובדיעבד, לכתחלה לאסור והמנהג

 

Non-Ben-Yomo Pot לכתחלה היתר נוהגין, יומו בן היה שלא, לפגם בו נצלו או שנתבשלו הכלי היה אם וכן  (to 

use leftovers)(. בארוך שם )השני המין עם לאכלו 

 

 Charif/ Sharp food activatesדברים שבשלו כגון, חריף דבר היה אם אבל, חריף דבר אינו כשהמאכל זה וכל 

 בדיעבד אפילו אוסר, בחלב אכלו אם, בשר של במדוך תבלין שדכו או, יומו בן אינו אפילו, בשר של בכלי חריפים

  בהם הבלוע הבשר נגד 'ס דאיכא עד

 What is Charif? ורובו. חריף דבר הוא כולו אם רק, שבו תבלין מעט משום חריף דבר מאכל מקרי לא מקום ומכל 

 (. ו"צ סימן ל"וע )ככולו

 

What does DE mean? Parve products made with heat on dairy equipment may be eaten after meat, but 

not with meat.  Some kashrus agencies use a DE symbol, but the OU has chosen not to use a DE 

designation because it is felt it may be confusing to the kosher consumer. Also, to be a true DE product, 

the equipment must be properly cleaned of residue after dairy production, and that level of cleanliness 

is sometimes difficult to maintain and guarantee.   

Consumers may contact the OU Consumer Hotline at 212.613.8241 or the Webbe Rebbe at 

kosherq@ou.org to inquire if a product is DE. Please note that it is possible that the manufacturer will 

reformulate a DE product and add a true dairy ingredient. You will not be able to know this, since the 

OUD kosher symbol will remain the same. We recommend that you call our office every 3 months to 

reconfirm the DE status of this product.   
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Pressure of a Knife with a Sharp Food 

  א סעיף צו סימן דעה יורה ערוך שולחן

 Cutting a Sharp Foodעד ד בחלב לאכלם אסור, מקונח שאינו או, יומו בן בשר של בסכין שחתכם סילקא או צנון 

 מותר שאז, בשר טעם בו יהא ולא שיטעמנו או, אצבע כעובי שהוא, מקום נטילת כדי החתך ממקום שיטול

 . בהדחה

 Even if Knife is not Ben-Yomoנטילת כדי מהם נטל לא ואם. מקונח והוא יומו בן לאינו הדין דהוא ו אומרים ויש 

 עובד של בסכין לחתכם ה"וה. בהם מהסכין שנגע מה כנגד ששים צריך, בחלב ובשלם טעמם לא וגם מקום

 . כוכבים

 Spreads to Entire Foodבשר של בסכין חתכו אם וכן . אסור כולו, איסור של בסכין צנון חתך שאם א"וי: הגה ,

 (.ה"ואו י"ב )נטילה כדי רק לאסור אין בדיעבד אבל, לכתחלה נוהגין וכן. בחלב כולו אסור

 Lenienciesנחתך אם ספק יש ואם. לחוש אין, הצנון שעל הירק יא חתך אם אבל, עצמו הצנון חתך אם זה וכל 

 במרא שנעשה תלינן כי, זנבותיהן לצד חתוכין בהן שיש הצנונות קונים לכן(, שם )לקולא אזלינן, איסור של בסכין

 .מקום נטילת י"ע ולהתיר לקנותו נוהגין, בסכין החתוכים רק לקנות נמצא שאין ובמקום .וחצינא

  ב סעיף צו סימן דעה יורה ערוך שולחן

Practical Application החריפים מדברים בהם וכיוצא( ן"קרי שקורין ותמכא )וכרישין ובצלים שומין בו חתך אם 

 לאכול מותר מקום ומכל: הגה( לקט שבולי. )צנון בו לחתך שוה דינם, מלוחים ודגים( חיים אורחות )חמוצים ופירות

  אותן תולשין או לכך מיוחדים כלים להם דיש, בו וכיוצא זנגביל כגון ג"עו של חריפים מרקחות

  ג סעיף צו סימן דעה יורה ערוך שולחן

 In a Grinderיומו בן אינו אפילו א"וי. בחלב לאכלם אסור, יומו בן בשר של במדוכה שנדוכו תבלין . 

  ד סעיף צו סימן דעה יורה ערוך שולחן

Lemons מפני: הגה. מותרים, בחביות ג"העו שמביאים מליח דג חתיכות וכן, ג"העו שמביאים ש"לימוני מי 

 באחרים נתבטלו, כוכבים עובד של סכין עם בראשונה שנחתכו מקצתן נאסרו אם ואף, ביחד הרבה שמביאים

 .בזה כיוצא וכל. מותרים כולם ולכן בראשונים הסכין טעם נתבטל כבר כי, נאסרין שאינן, כן אחר הנחתכים

 

Vegetable/ Insect Issues: Romaine (and all open head lettuces - Green Leaf, Boston, Butter etc.) 

1) Wash ALL the produce needed for immediate use (using detergent solution ). 

2) Check three heads either leaf by leaf or by agitating in a basin with dishwasher liquid solution. 

3) Check the water using a light box, either in the basin or on a thrip cloth. 

4) If any insects are found, repeat steps 1-4. This can be done up to three times. 

If insects are still found on the third try, the produce should not be used. 
learn more at Star-K site: www.checkforinsects.com 
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   Pas Yisroel on Shabbos   ו ק"ס רמב סימן ברורה משנה  

 א"כ לאכול שלא ליזהר נכון ט"ויו בשבת מ"מ בחול י"א של פלטר פת לאכול הנוהגין דאפילו באחרונים[ יח ]ועיין 

 ט"ויו השבת כבוד מפני ישראל מפת

 

 Bishul Akum ז סעיף , א סעיף קיג סימן דעה יורה ערוך שולחן 

, ישראל ובבית ישראל בכלי אפילו, ג"עו שבישלו- מלכים שלחן על עולה ב וגם א, חי שהוא  כמו נאכל שאינו דבר

 .כוכבים עובדי בישולי משום אסור

 ,קיסם שם השליך … בישול לענין מהני בגחלים חיתוי או האש דהדלקת להו סבירא

 

         

Chodosh/ Yoshonי סעיף תפט סימן חיים אורח ערוך שולחן  

 בניסן ח"י ליל תחלת עד -, הזה בזמן אף( מה * )חדש[ כד ]לאכול אסור יז< יא( >מד)

 

  מה ק"ס תפט סימן ברורה משנה

 זו משנה ל"ואת שעברה משנה היא התבואה שמא חדא ס"ס דהוי לחדש היתר א"רמ כתב ג"רצ סימן ד"ביו והנה

 קודם נשרשת שתבואתן אחרים ממקומות תבואה שמביאים מקום הוא אם ה"וה לעומר קודם נשרשה דלמא

 שייך ואין חשון בחודש נזרעים דרובא דרובא ושיפון בחטין א"כ להקל אין פולין דבמדינת האחרונים וכתבו לעומר

 להיות קשה דבר שהוא לפי זכות עליהם[ נב ]שלמדו ויש חדש באיסור כלל נזהרין אין העולם רוב מ"ומ - חדש בהם

 י"א משום שגזרו ס"מד אלא אינה ל"בחו שחדש שסוברין הראשונים מקצת על הדחק מפני סומכין ולכן בזה זהיר

 אלא נוהג אינו שחדש שסוברין זכות עליהם שלמדו ויש ובבל מצרים כגון י"לא הסמוכין במקומות אלא גזרו ולא

 שלהם בשדות זרועה תבואה להם שיש לישראלים להזהיר צריך ז"ולפ ם"עכו בשל לא אבל ישראל של בתבואה

 התירים על יסמוך לא[ נג ]נפש בעל כל מ"מ המקילין ביד למחות בידינו שאין אף והנה. חדש איסור בה שינהגו

 גווני בכל דאורייתא איסור[ נד ]הוא הראשונים גדולי להרבה כי לו שאפשר מה בכל לעצמו ויחמיר הללו

 

Review 

Session 1- 

Bugs: based on current infestation research.  

Eggs: if not possible to be fertilized, just blood issue. If possibly fertilized entire egg may be forbidden. 

Canned food: retort heats many products. Product requires certification or intimate knowledge of plant. 

Mashgiach: knowledgeable and observant even when in challenging situation.  
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Cholov Yisroel: concern of non-kosher milk mixed in to preserve better. Today government oversight.  

CRC Hashgocha list: for company products; not restaurants or meats. 

Session 2- 

Mashgiach responsibilities: all doors, sign in accountability for product, checking ingredients, in charge. 

Before Shabbos: opening packages, setting up heating elements, food totally cooked, blech in place. 

On Shabbos: return to blech if intent to do so, still hot (liquid or solid), never left go, fully cooked. 

Hot Plate: placing on shabbos cold, dry, fully cooked, to inverted cookie sheet. 

Session 3-  

From milk to meat: stove top grates, oven, drinking glasses, leftover bread and salt, storage care. 

Milchig bread 

Shul utensils: none from outside, must be toiveled and properly marked. 

Hard cheese according to Star-K 

Fish and Meat: cooking pots, fleishig plates 

Session 4- 

 Terms: Eino ben Yomo, Nat bar Nat, Charif 

Parve leftovers: cooked in fleishig pot that was clean, and if more than 24 hours from fleishig use. 

What is DE? 

Charif: activates old taste. By knife can activate old taste even if cold (spicy with pressure) 

Lemons: sharp, but cut many at a time. 

Session 5- 

Pas Yisroel: usually lenient if needed, extra effort to be careful for Shabbos 

Bishul Yisroel: now edible raw, fit for a king; Jew adds to fire or preferably in charge. Care by restart 

ovens. 

Chodosh/ Yoshon 

Thank you for your participation! 
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Six Hours for Melted Hard Cheese 

 

JK Shailos  

On Jan 15 at 2:23pm a user wrote: 
 
Does one need to wait 6 hours after eating aged cheese that is sprinkled 
onto a davar gush (where the davar gush is yad soledes bo)?  
 
------------------------- 
 
On Jan 23 at 12:29pm R' Y. Berkovits wrote: 
 
We are mekil with hard cheese that melted (agav - even if it cools down 
afterward since it is still softer than it was). The issue is if it melts, 
regardless of whether or not it is technically called bishul. Even a kli 
shlishi would suffice if it physically melts the cheese that is sprinkled on 
top of it. 

 

See OU also 

 

http://alumni.jkollel.org/profile/view/68
http://alumni.jkollel.org/profile/view/68

