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 ד"בס

צות באר החלב בענין השאלות
 חהפס בימי הברית

 חול בימי הנמכר שהחלב חושבים, גדולה בטעות החי הרחב לצבור להעיר חייבים. א  
 רק יאכלו שבפסח ששמרו מפרות אותם מלקו" לפסח כשר "החותמת ושעליהם המועד
 ".לפסח כשרים "שהם מאכלים

 שהפרות, לבנה קידוש באותיות מודעות מדביקים היו שהסוחרים, כך בשל באה הטעות. ב  
 ואינו בענין מידע לו שאין היהודי וסתם, פסח מאכלי רק אלא, בפסח אוכלים םאינ שלהם
 כל במשך אותם מאכילים ומה אותם מפטמים איך, הפרה של וחיותו פיתוחו תהליך את יודע
 .נכון שהדיווח מאמין הוא, השנה ימות

 אופניםב ביררנו אנו, הרבים את לזכות כאן מגלים ואנו, להעלים אסור האמת את אבל. ג  
 האוכל את המייצרות החברות אצל בין, אחרים גורמים אצל ובין הממשלה אצל בין, שונים
 וכל, "כשר גלאט "במקום" שקר גלאט "הם שלהם שההודעות קובעים ואנו, לפרות

 אלא אוכל לפרות לתת ב"בארה כאן אחרת אפשרות כל ואין מאחר, שקריים הם הדיווחים
 מדוע הסיבות את להסביר המקום אינו כאן (כך להיות חייב וזה, וודאי חמץ שהוא אוכל רק
 ).בחמץ לפטם חייבים הם
 גמור חמץ שהוא קמח של משיירים עשוי הפרות את בהם שמפטמים המאכלים. ד  
 זו ובשעורה, השעורה את שורים בירה כשעושים, שעורה של לשיריים היא הכוונה  

 .גמור חמץ והוא הפרות את מאכילים
 לכל המאכלים את מייצרים שהם ...... החברה אצל תתעניינו הוכחה רוצים תםא אם. ה  

, לכם יספרו ואז לשם שתצלצו או, לחוות בעצמכם שתעברו או, הברית בארצות החוות
 .אותכם שמשקרים ותיווכחו בעצמכם זאת תעשו אדרבא

 ושיזהרו ,טוב אינו פסח של שהחלב שנים שלש לפני המדרש בבתי הכריזו באמת ולכן. ו  
 .אותו לשתות שלא

המות במ חלב שתיית איסורבענין יבואר בו 
 פסח ולפני פסחבשאוכלים חמץ 
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 ח"או (ע"בשו לראות יכולים אתם כזה חלב שתיית של האיסור חומר. ז  
 מערכת ח"שד, שם הפנים ובלחם, ז"קי י"סוס ע"קיוצוש ח"תס ס"סו

 ).ז"קי י"סוס שמואל מעדני', ד אות' ב' סי צ"חומ
 מתירים שהנם הפוסקים שאפילו) ח"קל' סי (כותב הבשם הערוגת. ח  

 מקום מכל, ביחד החמץ עם אחרים דברים שאכלו פרות של חלב תלשתו
 ומחדיר לבבות את סותם שהוא לדבר שיש הרוחני מההיזיק פטורים לא

 יזהר יהודי שכל ראוי ממילא) א"פ' סי ד"יו ע"שו' ועי (באדם רעות מדות
 .כ"ע מכך

 יותר קל לכך שהחשש החלב על, ע"זי ב"הערוגה כותב זה את. ט  
 לקנות' ה ויראי המדקדקים שנוהגים כפי ינהג אחד שכל ולכן, מזמנינו

 החג ימי לכל מספיק שיהיה, הפסח חג לפני חלב עם הפסח מצרכי את
 לשמור ניתן דוקא רוצים ואם (הפסח ימי לסוף עד במקרר עליו ולשמור

 ).בפריזער זאת
 


