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Dovid Lichtenstein: Love for Avodas Hashem
בראשית רבה פרשת וישלח פרשה פ
ז [לד ,ח] וידבר חמור אתם לאמר ,ר"ל אמר בג' לשונות של חבה חבב הקדוש ברוך הוא את ישראל ,בדביקה,
בחשיקה ,ובחפיצה ,בדביקה (דברים ד) ואתם הדבקים ,בחשיקה (שם ז) לא מרובכם מכל העמים חשק ה',
ובחפיצה (מלאכי ג) ואשרו אתכם כל הגוים וגו' ,ואנו למדים אותה מפרשה של רשע הזה ,בדביקה ,ותדבק
נפשו ,בחשיקה ,שכם בני חשקה נפשו בבתכם ,בחפיצה ,כי חפץ בבת יעקב ,ר' אבא בר אלישע מוסיף אף
תרתין באהבה ודיבור ,באהבה (שם /מלאכי /א) אהבתי אתכם ,בדיבור (ישעיה מ) דברו על לב ירושלים ,ואנו
למדים מפרשתו של רשע הזה ,באהבה ויאהב את הנערה ,בדיבור וידבר על לב הנערה.

תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יד עמוד ב
תנו רבנן :ארבעה נכנסו בפרדס ,ואלו הן :בן עזאי ,ובן זומא ,אחר ,ורבי עקיבא .אמר להם רבי עקיבא :כשאתם
מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים! משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני .בן עזאי הציץ
ומת ,עליו הכתוב אומר יקר בעיני ה' המותה לחסידיו .בן זומא הציץ ונפגע ,ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכל
דיך פן תשבענו והקאתו .אחר קיצץ בנטיעות .רבי עקיבא יצא בשלום .שאלו את בן זומא :מהו לסרוסי כלבא?
אמר להם :ובארצכם לא תעשו  -כל שבארצכם לא תעשו.

שו"ע יורה דעה  -סימן צז סעיף א
אין לשין עיסה בחלב ,שמא יבוא לאכלה עם הבשר .ואם לש ,כל הפת אסור ,אפילו לאכלו לבדו.

שו"ע יורה דעה  -סימן צח סעיף א
איסור שנתערב בהיתר מין בשאינו מינו ,כגון חלב שנתערב בבשר ,יטעמנו נכרי ,אם אומר שאין בו טעם חלב או
שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום ,מותר .והוא שלא יהא סופו להשביח .וצריך שלא ידע שסומכין עליו .ואם
אין שם עובד כוכבים לטועמו ,משערינן בס' .וכן אם הוא מין במינו ,כיון דליכא למיקם אטעמא ,משערים בס'.

(ואין נוהגים עכשיו לסמוך על עו"ג ,ומשערין הכל בס') (באגור ותשובת מהר"מ פדואה סימן ע"ט ושאר
אחרונים):

שו"ע יורה דעה  -סימן פג סעיף א
סימני דגים מפורשים בתורה :כל שיש לו סנפיר וקשקשת ,טהור .וסנפיר ,הוא ששט בו .וקשקשת ,הן הקליפות
הקבועות בו:

Selected emails from our listeners
I have recently been listening to your shows and am enjoying them. Yesterday in the car
I heard your discussion with Rabbi Elefant. You mentioned asking R. Abadi a question.
From what you said later in the show I can only assume that you don't know R. Abadi's
views. He thinks that pretty much all hechsherim are unnecessary. All you need to do is
read the ingredients. (I can explain the halakhic basis if you are interested) Maybe he
would be a good person to interview.
I also have to say that Rabbi Elefant appears to have never been to a supermarket in
Spain, Italy, Hungary, Germany, India, etc.etc., since he claimed that you will find OU
products in supermarkets all over world. As one who travels all over the world I can tell
you that in supermarkets in these and other countries you will find NO OU products
(occasionally one will find Haagen Dasz ice cream, but that is it. Certainly no packaged
items).
Let me also add that what he says would be incomprehensible to Jews living in Europe.
There are no hechsherim there like we have in the U.S. For example, the website of the
London Beth Din says as follows
Plain vegetables in water or brine are permitted provided that there are no added
ingredients besides salt and preservative

As for the possibility that they might have made pork on the same line as the
vegetables, this concern is discounted based on the principle of setam kelim einam
benei yomo.
I bring people on Jewish history tours to Europe. While there I tell them what foods they
can eat based on what the local rabbis tell me. The people are sometimes incredulous,
asking how can you eat it if there is no hashgachah. This is a question that only
someone in America or Israel could ask.

Sincerely,
Marc Shapiro
I can also tell you that I have NEVER heard anyone, even from the most extreme
communities say that there is a problem going into a supermarket and buying
vegetables or fruit. I saw that you were also quite surprised. No one has ever thought
that there is a need to speak to someone at the supermarket to see if the food came
from Israel and as you pointed out the guy working there has no idea where the food
came from. The most extreme hasidim will go into any supermarket and buy fruit and
vegetables.
I find this all fascinating as a sociological study. If you create the mechanism for kashrut
supervision, this will inevitably lead to greater and greater stringencies of the sort that
were unimaginable just a few years ago. You are old enough to remember that when we
were kids there was no such thing as D or DE on packaging. That should also tell us
something.

