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Historical Background 
 
In 1895, Eliezer Ben-Yehudah published a series of articles in the newspaper, HaTzvi, where 
he tried to prove that Rabbi Yehudah Leib Diskin, the leading ultra-Orthodox rabbi of the 
“Old Yishuv” allowed the usage of sesame oil produced by a machine on Pesach. Rabbi 
Chayim Hirschensohn, an eminent “modern” Orthodox rabbi, was among those advocating 
leniency, contending that the sesame oil was produced in a novel way by Jews using 
machines to squeeze out the oil, and hence does not come under the rubric of the practice 
prohibiting kitniyot [legumes]. The leading halakhic authorities in Jerusalem were totally 
opposed to issuing any leniency, and Rabbi Yechiel Michael Tikochinsky published, in the 
newspaper Havazelet, a statement categorically denying that any leniency had ever been 
issued regarding this matter. In the end, the status quo of prohibiting the usage of sesame 
oil was maintained.  
In 1909, the controversy arose anew. A Jew, by the name of Ben Tzion Breslav, who had 
emigrated from Odessa to Israel, opened a factory, in the city of Jaffa, for sesame oil 
production that did not use water at any stage of the manufacturing process. Based on this 
revolutionary technology, he turned to Rav Kook, the Rabbi of Jaffa, and asked that he 
certify this oil as kosher for Pesach, even for the Ashkenazi population who are strict about 
kitniyot [legumes]. After Rav Kook went to the factory and examined the whole production 
line, he issued his kashrut certification of the sesame oil, five weeks before Pesach. The 
factory immediately began to produce huge quantities of oil in order to meet the anticipated 
demand for Pesach. This led to a lively correspondence between Rav Kook and the leading 
rabbinic authorities of Jerusalem, who bitterly opposed his ruling. Rav Kook eventually 
allowed Mr. Breslav to publish this correspondence in a small pamphlet entitled: “A 
pamphlet regarding oil produced from sesame seeds that are dry, have not been soaked in 
water, and have been properly supervised for Pesach usage”. This time the controversy was 
not resolved and remained as a festering sore. 

 
  חיים אורח – ערוך שולחן( 1

  תנג סימן פסח הלכות

 
 שיוצאים דברים אלו - א סעיף
 בחטים, מצה חובת ידי בהם

 ובשבולת ובכוסמין ובשעורים
 באורז לא אבל ...ובשיפון שועל
 אינם וגם, קטניות מיני ושאר
 לעשות ומותר חימוץ לידי באים
 אוסרים ויש: הגה. תבשיל מהם

 ואין, חמירהל באשכנז והמנהג
 אוסרים דאין פשוט מיהו לשנות

 תוך נפלו אם בדיעבד
 להדליק מותר וכן.....התבשיל
 מותר וכן...מהם הנעשים בשמנים
  בבית קטניות מיני להשהות

  תנג סימן ברורה משנה
 לא - אוסרים ויש -משנה ברורה 

 חומרא אלא הוא הדין מעיקר
 וכדמסיים עליהם שהחמירו

 משום זו חומרא וטעם לקמיה
 במיני מעורב תבואה שלפעמים

 ואתי יפה לברר א"וא קטניות
 יבשלם או כשיאפם חמוץ לידי
 טוחנים פעמים שכמה ועוד

 לקמח קטניות מיני ושאר האורז
 מהם כ"ג אופין פעמים וכמה

1) Shulchan Arukh – Orach Chayim 
Laws of Passover – Section 453 
 
1 – These are the things with which one can discharge the 
obligation of eating matzah: wheat, barley, spelt, oats and 
rye….but not with rice nor other legumes. And they 
[legumes] cannot become chametz. Hence it is permitted to 
make cooked dishes from them. Rema: There are those who 
forbid. And the custom in Ashkenaz is to be strict, and one 
should not change. However, it is obvious that if they 
[legumes] fell into a dish, they do not prohibit it post facto. 
And it is permitted to light with the oils that are made from 
them…And it is permitted to leave legumes in the house. 
Mishnah Berura – There are those that prohibit – Not 
because this is the essential law; rather this is a stringency 
which they took upon themselves. And the reason for this 
stringency is that sometimes there are grains [wheat, barley] 
mixed in with the legumes and it is impossible to separate 
them well and they will become chametz when they are 
baked or cooked. Furthermore, sometimes rice and other 
legumes are ground into flour and then baked into bread; 
and there are many ignorant people who do not 
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 הארץ ועמי הדיוטים ואיכא לחם
 זה קמח בין יבחינו שלא טובא

 לפת פת ובין דגן מיני של לקמח
 בפת גם לאקולי ואתי דגן מיני של

 החמירו לפיכך דגן מיני של וקמח
 תבשיל וכל פת כל לאסור עליהם

differentiate between this flour and grain flour and between 
this bread and bread made from grains; as a result they will 
come to be lenient also with bread and flour made from 
grains. Therefore they took upon themselves to be stringent 
and to prohibit all bread and all cooked dishes. 

 

 משפט אורח ת"שו( 2
 קח סימן חיים  אורח

 
 בית לאחינו בזה להודיע הננו

 פסח של שומשמין ששמן ישראל
 האחים של הבד בבית שנעשה
 חשש מכל מנוקה הוא ברסלב

 מכל ומשומר, חמץ תערובות
 שום בו שאין באופן מים ביאת
, בפסח מלאכלו מנהג חשש

 בשמן להשתמש ומותר
 המצות בחג ל"הנ שומשמין

 אחר ביחוד זו בשנה ט"הבעל
 מן המהדרין גם כנהוג טיגונו

 וישבעו ענוים יאכלו המהדרין
 ט"הבעל דושהק בחג וישמחו
 ידי ומעשה חמדתנו ארץ בתנובת

 בטוב אותה המכשירים אחינו
  . ודעת טעם

 צ"בד חותם הונח הולראי
 הגדול הגאון מרן בפקודת

 ק"פעה א"שליט צ"בד ג"והרה
 שנת אדר' ב יום ו"ת יפו

 .ט"התרס
 

2) Responsa Orach Mishpat (Rav Kook)  
Orach Chayim 108 
 
We, hereby, would like to inform our brethren, the house of 
Israel, that the sesame oil of Passover, that is made in the 
factory of the Breslav brothers, is free from any concern of 
mixtures of chametz, and is guarded from all contact with 
water, so that there is not any custom which should lead one 
to refrain from eating it on Pesach. Hence it is permitted to 
use this sesame oil on the festival of Passover this year, 
especially for frying, as is the custom of even those who are 
mehadrin min hamehadrin [strictly observant]. May the 
humble eat and be satiated and rejoice, during the Holy 
Festival which is approaching, in the produce of our precious 
Land and the product of our brethren who prepare it 
thoughtfully and in good taste. 
As proof [to our permission], there is attached the seal of the 
rabbinical court of the Holy City of Jaffa, under the auspices of 
our revered and outstanding Rabbi [Rav Kook] 
2 Adar 5669 [1909].  

 
 
 קט סימן -שם ( 3
  

. ט"תרס אדר' ט ו"ת יפו ק"עה ה"ב
 וםשל' ר הגדול הרב בודלכ

  י"נ אייזענבאך
 ז"ע לסמוך ו"ח השומשמין ד"ע

' ה ם"ברמב כי, קטניות מין שאינו
 ששומשמין מפורש ח"ה א"פ כלאים

 הראי צריך ולא קטניות מין הוא
 שמפורש במקום אחרונים מדברי

 רק הוא ז"כ אבל. בראשונים
 כמבואר, במים שנשרו בקטניות

 בשירעז הוא וכן, האחרונים בכל
 אותן ששורין הנכרים אצל הנעשה

 אבל. לאסור נהגו כ"וע, מלח במי
 דהיינו המותר את לאסור חלילה
 בשמירה שנעשה שומשמין השמן

 של רטיבות חשש שום בלא מעולה
 לואפי חשש שאין ופשוט, מים

 כי, כ"אח במים השמן את מערבין
 אין כ"ע ...כלל המנהג בא לא ז"ע

 שמן על להחמיר מקום שום
 גמור בכשרות שנעשה זה שומשמין

 ת"דוש ידידו בזה והנני …פסח לשם
  ק"ה יצחק אברהם' הק. באהבה

3) Ibid – 109 
 
9 Adar 5669 [1909] 
With respect to the great rabbi, Rabbi Shalom Eizenbach 
 
Regarding what you wrote: “G-d forbid, that you should 
rely on the assumption that sesame is not a legume, for 
the Rambam (Mishneh Torah, Kilayim 1:8) says explicitly 
that sesame is a legume…” But all this applies only to 
legumes that are soaked in water…and thus it is with the 
shiraz that is made by the non-Jews, that they soak it it in 
salt water. Hence there was the custom to prohibit it. But 
G-d forbid that we should prohibit that which is 
permissible i.e. sesame oil which is made with strict 
supervision, where there is no concern whatsoever of 
contact with water. It is obvious that there is no concern 
even if the oil were mixed with water afterwards, since in 
that instance, there was never a custom that developed 
[to prohibit]….Hence there is no basis for being stringent 
regarding this sesame oil which was made in a manner 



THE SESAME OIL CONTROVERSY:  
A CASE STUDY IN HALAKHIC METHODOLOGY 

                          MEIR SCHWEIGER I meirs@pardes.org.il 

  

 

3|9 

 

 את לאסור שאסור ופשוט ב"נ
 הנהגת ובקיצור' בירו' כמ המותר

 ולמה, ט"ס ב"רמ מןסי ך"לש ה"או
 שלא בהכשר שנאמר ר"כת ראה לא

   .ל"הנ ע"ידי כלל מים עליהם באו

that is completely kosher for usage on Passover…your 
friend, with love..Abraham Isaac. 
P.S. – It is obvious that it is forbidden to prohibit that 
which is permissible as we find….and why did His Honor 
not see what was stated in the certification – that no 
water came in contact with the sesame [during the 
production process].  

 

  קי סימן -שם ( 4
 
 אדר' י, ו"ת יפו ק"עה ה"ב

' שלו, שטרן שמעון' ר אל. ט"תרס
 ', וכו

 
 שמן על מנהג שייך איך תמיהני

, מים עליהם בא שלא שומשמין
, כלל במציאות זה דבר ההי שלא

 ההי כה עד שעשו ש"הש כל כי
. מלח במי לתות משומשמין

 דעתי על עלתה לא ומעולם
 שיש שיחשבו אנשים שימצאו

. כזה פשוט בדבר מנהג חשש
 הטוב את למנע לנו וחלילה
 שלא מי וכל .המותר את ולאסור

 לרב ודאי יזכה זה היתר על יערער
 יצחק אברהם' הק. י"בעה טוב

  . ק"ה

4) Ibid – 110 
 
10 Adar 5669 [1909] to R. Shimon Stern 
 
I am astounded [at your words] – How can “custom” [to 
prohibit] be applied to sesame oil which had no contact 
with water, when such a matter never existed [until now]. 
All of the sesame oil that was made until now was produced 
from sesame that was moistened in salt water. I never 
imagined that there would be people who would think that 
there should be an issue of [prohibited] custom regarding a 
matter that is so obvious as this. G-d forbid that we should 
prevent the good and prohibit that which is permitted. And 
whoever does not challenge this allowance will merit great 
good…Abraham Isaac.  

 
 
קונטרס הכשר השמן ( 5

 הנעשה  משומשמין
 

 יום ט' לחודש אדר התרס"ט
לכבוד ידידנו הרב הגאון 
המפורסם לתהילה אברהם 

 יצחק הכהן קוק 
 

הן היה למראה עינינו כתב 
הכשר על שמן השומשמין לחג 
הפסח הכתוב על שם הבד"צ 
דעיה"ק יפו...וממש חיל ורעדה 
אחזתנו על ככה, ותמה תמה 
יקרא על כ"ג מה ראה על ככה 
ומה הגיע אליו לעשות כזאת. 
והלא נפשו יודעו מאד כי 
לדאבון לבבינו הן בעון אחסור 
דרא, ורבו הפריצים אשר 

לילות לעשות חדשות יחפשו ע
בדת, ואם יפתח להם פתח 
כחודו של מחט וכו', ח"ו, 
ומחיצת הכרם שנפרצה 
אומרים גדור, ואף כי לא ליזול 
בתר איפכא ח"ו, וכל זה 
לרווחא דמילתא אף אם היה 
ההיתר פשוט כביעותא 

5) Pamphlet Regarding the Kashrut Ccertification of 
Sesame Oil 
 
9 Adar 5669 [1909] 
With honor to our esteemed outstanding brilliant rabbi, 
Abraham Isaac Kook, Shlita 
 
 
The kashrut certification of sesame oil for Passover usage 
that was issued by the court of Jaffa was just brought to our 
attention….and trembling and shaking actually seized us 
regarding this. And astonishment, astonishment cries out 
upon his [your] esteemed Excellency. What do you see 
regarding this and what came upon you to do thus?! Your 
soul knows how anguished we are at the sins of this lacking 
generation, and the breachers, who seek excuses to make 
innovations in the religion, have proliferated; if new give 
them an opening [the size of] the point of a needle, [they 
will open it wide as the entrance to a hall], Heaven forbid. 
When the fence of a vineyard is breached, we say mend it – 
certainly not to do the exact opposite, Heaven forbid. Even 
if the allowance were as simple as “an egg in a dip”, it 
would be incumbent upon the great scholars of Israel to 
make a fence and another fence around the fence and to 
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בכותחא, מוטל על גדולי ישראל 
לעשות משמרת ומשמרת 
למשמרת ולהעד בעם לבל 

ח"ו. ואולם בענין זה יהרסו וכו' 
לדעתינו ולדעת רבני וגאוני 
עיה"ק אשר נדברנו על ככה, אי 
אפשר להזיז מהאיסור אף זיז 
כל שהו, מחמת כמה טעמים לא 
עת האסף פה, ונוראות נפלאות 
היא בעינינו מדוע איפה מיהר 
לעשות כזאת בטרם שאל ודרש 
גם מחכמי ירושלים  אשר 
מהולל ה', גם בחורבנה היא 

בדיעות מלאה חכמים  רבתי
וסופרים. לישרי לן מר כי שגגה 
יצאה מלפניו ולזאת הוסכם 
מאיתנו להדפיס מודעות בשער 

בת רבים , להודיע כי חלילה  
לסמוך על היתר זה. ואך חסנו 
על כבודו דמר, ג"כ הננו 
מודיעים זאת לכ"ג והחכם 
עיניו בראשו לראות לבטל את 
הכתב הכשר הזה, והפה שהתיר 

ה שיאסור והיא כבודו הוא הפ
ותפארתו, כי יראו הכל אשר 
אינו חס על כבודו, ומבטל דעתו 
ורצונו לכבוד שמו יתברך. 
ואולם דעת לנבון נקל דא כי 
יפה שעה אחת קודם, עוד לא 
יתפרסם ההיתר בפני כלל 

, ויהיה קשה להפרישם, ההמון
ם אוסרים ולמחרת גם יאמרו ה

מתירים ויחזי כחוכא. כי על כן 
לתקן ועד מהרה ירוץ  יראה

דברו אל הקודש. על כל פנים 
בוא יבוא מכתבו עד יום ו', 
עש"ק הבעל"ט ולא יאחר. 
ובאם לא נשיג מכתבו עד חצות 
יום ההוא, נהיה מוכרחים 
להודיע בשער בת רבים ולפרסם 
בחוצות ירושלים כי אין ממש 
בכתב תעודת ההכשר ואסור 

ומבטחונינו כי  .לסמוך על זה
לדברינו ביפה שעה  ישים מקום

קודם, ונסיים בשים שלום 
וברכה כנפשו ונפשות ידידיו 
בד"צ דפעיה"ק ירושלים 
תובב"א וחותמים בברכה בכל 

 רחשי כבוד ויקר
 ליפמאן דוד
 יוסף יהודה

  אברהם דוד הכהן

warn the people to not burst forth….Heaven forbid. 
However, in this matter, it is our understanding and the 
understanding of the rabbis and outstanding scholars of the 
Holy City, who were consulted on this matter, that it is 
impossible to budge from this violation, even in the 
slightest way. For a variety of reasons, it is not the time to 
gather here. It is absolutely baffling in our eyes why you 
hurried to do such a thing before asking and seeking out 
[the opinion] of the wise men of Jerusalem; even in its 
destruction, it is filled with widespread opinions of scholars 
and scribes. Forgive us, sir, for a mistake has gone forth 
from before you, and we have, therefore, agreed to print 
announcements to be posted everywhere to make known 
that, Heaven forbid, people rely on this allowance 
[certification]. But we are concerned [to not slight] the 
honor of the master, so that we are also informing you, 
esteemed Excellency, that the wise man has eyes to see 
[anticipate] to make null and void the certification that was 
issued. And the mouth that allowed – should be the mouth 
that will prohibit, and that is its honor and glory, for 
everyone will see that you are not concerned with your 
honor, and that you are willing to nullify your 
understanding and will for the honor of His name, may He 
be blessed! 
However, it would be prudent to act quickly, as it is always 
good to act a moment before, since your permission has 
not been publicized before the masses of people and 
[subsequently] it will difficult to separate them [from what 
was been permitted]. And they will also say: “They forbid it 
and tomorrow they are permitting it” - and [the whole 
matter] will appear ridiculous. Therefore, it is imperative 
that you should see to fix [this matter] quickly, that your 
words should run to the Holy! At the very least, your letter 
should arrive by Friday, erev Shabbat, and no later! If we 
will not receive your letter by noon that day, we will be 
forced to announce throughout the streets of Jerusalem 
that there is no basis for this kashrut certification and that it 
is forbidden to rely on it. We are sure that you will heed our 
advice and take immediate measures so that we can resolve 
this matter with peace and blessing and in mutual 
admiration. 
Signed in blessing and in all feelings of honor and 
admiration 
Lipman David…Yosef Yehudah…Abraham David   
   

 
 
  קיא סימן -שם ( 6
 

6) Ibid – 111 
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 אדר א"י ו"ת יפו ק"עה. ה"
 הרבנים נפשי ידידי לכבוד. ט"תרס

 אשכנזים ק"דקה צ"בד ג"המאוה
, ו"ירושת ה"בעיקו חסידים -

 הגאון הרב חביבי כבוד וביחוד
 . וברכה' שלו, א"שליט דוד ל"מוהר

 
, קדשם מכתב הגיעני ממש כעת

 עלתה שלא, האמת ה"לכתר ואגיד
 השאלה שבאה בעת, כלל דעתי על

 לחידוש נחשב זה דבר השיהי, לידי
 כל אשר אחרי, דהו - כל

 אמרו בידינו המצוים האחרונים
 מכרעת שהסברא מה -, אחד פה

 חמורה קטניות גזירת שאין - כ"ג
 נלתת שלא זמן וכל, דגן מיני מגוף

, לאסור מנהג שום אין נתבשל או
 איזה בזה שיש מעולם שמעתי ולא

 כה שעד יודעים שהכל וכיון. מנהג
 השומשמין - שמן עשיית דרך ההי
 בלא מכינים ועתה, לתיתה י"ע

 -, פסח ולשם ביובש אם כי לתיתה
 חושש ואני בזה יש חשש איזה כ"א

 רבותינו של לכבודן מאד
 מפורשים שדבריהם, האחרונים

 גם עליהם לסמוך וראוי בזה
 רק ולא -, חמורים יותר בדברים

 שלא, מנהג על דקדוק של זה בענין
 ההי לא כי, אופן בשום נהוג ההי
 שאינם משומשמין ש"ש לנו

 שום מוצא ואיני. כה עד לתותים
 שהם בדברים בזה להאריך צורך

 דברי הרי .מפורשים כך - כל
, ג"נסימן ת –)אורח חיים  א"הרמ

 מה על רק מוסבים (ה"בהג סעיף א
, ם"הרמב מלשון המחבר שכתב
 אינם קטניות מיני ושאר שאורז
 לעשות ומותר חימוץ לידי באים
 ויש: אמר ז"ע -, תבשיל מהם

 לעשות שאוסרים, כלומר, אוסרים
 המנהג פ"שע מפני, תבשיל מהם

 שיש דגן מיני' כה הם חשובים
 המנהג קאי ז"וע -, חימוץ בהם

 לשוויי לנו חלילה אבל, באשכנז
 ולומר חוכא כי דרבנן מילי

 לא אפילו הם אסורים שקטניות
 גופא דגן שמיני, כלל במים הובאו

 ....פקפוק בלא זה באופן מותרים
 דגן במיני שגם אופן דבכל, וממילא

 במיני לאסור חלילה אסור אינו
 שמורים כשהם דהיינו. קטניות

 שאפילו וכיון, מים ביאת מכל
 אסורים אינם הקטניות של עצמם

 מהם שהיוצא ו"ק -, גונא בכהאי
 מנהג שום כאן ואין. אסור אינו
 - שמן של ההעשי דרך כי, כלל

 שהיו: כה עד כך ההי שומשמין
 מלח - במי אותם לותתין הנכרים

 את מהם סוחטים היו כ"ואח
 שנסחט השמן אותו אבל, שמנם

 שום בלא החדשה המכונה י"ע

11 Adar 5669 [1909]  
With great respect to my dear friends, the outstanding 
rabbis of the Ashkenazi-Chassidic Court of Jerusalem and in 
particular to my beloved outstanding Rabbi David 
 
Your letter just came to me, and, I tell you in all honesty, 
that it never entered my mind, when the question was 
presented to me, that this [my response] would be 
considered an innovation since all the acharonim [later day 
rabbinic authorities] that are extant have agreed 
unanimously  - which is also clearly logical – that the 
injunction prohibiting legumes should not be stricter than 
[the law regarding] species of grain i.e. that as long as it was 
not moistened or cooked, there is no custom to prohibit. 
And I never heard of such a custom. And since everyone 
knows that, until now, the way that sesame oil was 
produced was through moistening [before grinding]. But 
now they are preparing it without moistening, completely 
dry, for the purpose of usage on Passover – if so, what 
concern is there here?!  
And I am very concerned about the honor of our acharonim 
[later day rabbinic authorities], whose words are clear and 
explicitly stated regarding this matter, who [are scholars] 
that are fit to rely on even regarding more severe matters - 
and not only in such a matter which involves being 
meticulous about a custom which was never practiced 
because we never had sesame oil, until now, that was 
produced from sesame that was not moistened. And I do 
not feel the need to expound at length regarding this 
matter which is so clear cut! Behold the words of the Rema 
(Orach Chayim 453:1) reference the words of the Mechaber 
[R. Yosef Karo) based on the language of the Rambam that 
“rice and other types of legumes cannot become chametz 
and hence it is permitted to make a cooked dish from 
them.” And on that he commented: “And there are those 
who prohibit” – meaning to make a cooked dish from them, 
because according to the custom, they are treated as the 
five species of grain that can become chametz. And this is 
the basis for the Ashkenazi custom!  
But G-d forbid, that we should make the words of the rabbis 
something to be ridiculed and scorned and to say that 
legumes are prohibited even when they did not come in 
contact with water, while actual species of grain are 
permitted unequivocally in such a situation …. And if 
legumes are not to be prohibited in such a manner, how 
much more so should we not prohibit the by-product of the 
legumes?! And there is no custom here at all. Until now, the 
way that sesame oil was produced was thus: The non-Jews 
would moisten the grains in salt water and afterwards they 
would squeeze out the oil. But the oil which is made now is 
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 אם כי, מים של לחלוחית
 סרך איזה -, יבשים משומשמין

 דבר שהוא מאחר, בזה יש מנהג
 נסתפק שלא .…מעולם היה שלא

 מקום שום שאין מעולם אדם ז"ע
  .…לאסור

 מדברי כ"כ להביא דרכי ואין
 שתלוי הענין בזה אבל, אחרונים

 לכל לראות הוא טוב, במנהג
 עד מראשונים התורה תופשי

 ברור דבר ידעו כולם -. אחרונים
 לאסור קטניות של מנהג שאין, זה
' הי דגן במיני שגם באופן אם כי

, בזה יש חשש איזה כ"א ..., אסור
 דבר לאסור יש היתר ואיזה

 שהשומשמין -, כזה המותר
 מכונה י"ע יפה - יפה נתבררו

 שום בהם שיהא א"שא, טובה
 שלא פה ונשמרו, דגן של תערובות

, מים של לחלוח שום עליהם בא
 במכונה הלחיצה נעשה כ"ואח

 בלא השמן יוצא ותיכף ממש ברגע
 . .כלל' שהי שום
 מעלת לכבוד אומר והעיקר.…

 כל להחזיק לנו שראוי, תורתם
 ההולך, הישוב בתיקון שנעשה דבר

 ובזה. ת"השי בחסדי בימינו ונבנה
 של החדש זה מין, בכשרות שיצא

 יתחזקו, המשומר שומשמין - שמן
, החדשה בהמכונה המתעסק ידי

 את לנהל שיוכל ריוח לו' ויהי
 אנשים עוד יראו ז"ועי, שלו העסק

 ק"באה המתיילדים שהענינים
 בנינה לטובת= הקודש בארץ=

 - ובתי רבנים מצד חיזוק מוצאים
 נשמעים ח"ת דברי ויהיו, דינים
 -. שמים - שם ז"עי ויתקדש יותר
 איסור של נדנוד שום ו"ח' הי ואם

 להקל לבקש לי חלילה -, בדבר
, בדבר אבל, הישוב תקון משום
 של בענין דיוק קצת רק שהוא
 חזקות בצורות שראיות, מנהג

 עומדות כולן ישרות וסברות
 למה -, ההיתר את להחזיק כחומה

, ק"אה מישבי על נכביד זה
 , ונאסור
 שאנו מה י"שע, לחשוב לנו וחלילה

' הי שלא מה. המותר את מתירים
 שיחול מה על במציאות זה דבר

 פרצה נתן בזה כי, איסור של מנהג
, אדרבא. חלילה, הפורצים לפני

 שהוא שמה, כולו העם כשיראו
 יאמינו אז. מתירים אנחנו מותר
 הוא אוסרים שאנו מה שכל, ביותר

 או, תורה - דין הוא שכך מפני
. תורה כ"ג שהוא, ישראל מנהג
 דברים אפילו נאסור אם אבל

 חדשה המצאה ידי - על הבאים
 יאמרו, כלל מעולם' הי שלא

 מלבם להחמיר חפצים שהרבנים
 יש ובזה, הצבור על חסים ואינם

produced by a new machine that presses the grains without 
having them being moistened by any water – purely dry 
sesame – what semblance of a custom is there in such a 
situation which never existed!....No over ever had any 
doubts regarding such a situation, and there is no basis for 
prohibiting it!... 
It is not my way to quote so extensively from the 
acharonim. But in this matter, it is good to show to all those 
who hold onto the Torah [all the literature] from the 
rishonim [early rabbinic authorities] to the acharonim – all 
of them knew this clear matter that the custom of kitniyot 
[legumes] only in the same manner as grains prohibit…if so 
what concern is there here?! What allowance is there to 
prohibit something permitted as this?! – the sesame is 
separated out very carefully by a good machine, so that it is 
impossible for there to be any grains mixed in. Furthermore 
they are supervised in a manner that does not allow for any 
contact with water; and then when the button is pressed in 
a moment, the oil immediately comes out without any 
delay…. 
And, in essence, I would like to say to your excellencies, 
that it is fitting that we should support anything that will 
further the well being of the Yishuv [settlement] that is 
constantly being built up in our days with the help of G-d  
may He be blessed. If this new type of oil can be marketed 
as kosher, then the manufacturer of this product will be 
strengthened, he will be able to run his business in a 
profitable manner, and others will see that the new 
enterprises that are emerging in our Holy Land, contributing 
to its development and growth, are supported by the rabbis 
and courts; consequently, the words of the rabbis will be 
listened to more and the Name of Heaven will be sanctified 
thereby. Had there been, G-d forbid, the slightest question 
of prohibition in the matter, Heaven forbid that I would 
seek to be lenient for the sake of the well-being of the 
Yishuv. But in a matter, which involves being slightly more 
meticulous in the performance of a custom, where fortified 
and powerful proofs combined with straightforward logic 
stand as a solid wall to uphold the leniency – why should we 
weigh heavily on the settlers of our Holy Land and 
prohibit?!  
And Heaven forbid that we should think that by permitting 
that which is allowed…that we will thereby be opening a 
breach before the breachers, Heaven forbid! On the 
contrary, when the whole nation will see that we are 
permitting that which is permitted, they will then have 
more faith in us and believe that when we prohibit 
something, it is because that is the law of the Torah or 
because it is normative Jewish practice, which is also Torah. 
But if we prohibit even something that never existed, they 
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' ד, גדולות לפרצות יד - נתינת
 . ישמרנו
 שכתבו מה על תמה אני וביחוד

 ז"ע דרשתי לא למה: תורתם כבוד
 היכן, נא - יגידו. ירושלים מחכמי

, ד"לב שמתברר שבדבר, מצינו
 חיוב שעליהם, בהיתר פשוט שהוא

 - אחרים דינים - לבתי לשאול
 בקיבוץ זו מדוכה על ישבנו י"ובעה

 על וחקרנו, צ"בד ג"הרה, חכמים
 דעתנו על עלתה ולא הספק צדדי
 ימצאו כזה פשוט דבר שעל, כלל

 . ומערערים נוקפים
 שכותבים מה, הדברים ו"וק
 את לבטל אכתוב שאנכי, ר"כת

 נגד זה ושאין, הכשר - הכתב
, הוא כאין כבודי באמת. כבודי

 בנפשי שקר אעשה איך אבל
 כ"כ הוא שההיתר, דבר לאסור
 הם ר"שכת ובעיקר, וברור פשוט

 ואינם, המעשה - ממקום רחוקים
 - לשמן דמיון שום שאין יודעים

 - שמן כל עם זה שומשמין
 ..... כה עד שנעשה השומשמין

 תורתם לכבוד מאמת הנני
 מהאנשים שאיני, החביבה
 הייתי ואם, טעיתי: לומר שבושים

 לא טעות נדנוד אפילו בזה מרגיש
 לפני אפילו זה להגיד בוש הייתי

 הנני כאן אבל, עם ורבבות אלפים
 ויותר, ברורה היא שההלכה רואה
 של לפלפול מקום כאן שאין - מזה

 מכבוד לבקש עלי הדין ומן. הלכה
 על שיחושו/, מעלתם, /מעלהם

 - מן - המעט של, התורה - כבוד
 צ"בד ג"הרה כבוד ושל שלי המעט

 זה דבר עשינו שכולנו', שי שלנו
 לא, שמים - לשם' רצוי בכונה
 על עלתה ולא, ו"ח ומעל במרד
, בזה אדם שום שיסתפק, דעתנו
 ישר שכל להם שיש ח"ת ביחוד

 תמיד הננו וכאשר. הגונה וסברא
 ח"לת כראוי, וידידים אהובים

, בהלכה לזה זה המנעימים י"שבא
, ה"תור מכבוד בזה אבקש

 ואל מדותיהם על נא שיעבירו
, ק"עה את זה בענין ירעישו
 במחלוקת מסובלת היא ר"שבעוה

 . צדדים מצדי ומריבות
: כך הוא בזה' השלו - דרך ד"ולע

, ד"ב - מעשה יחד כולנו שנדפיס
 ד"מב שיצא כיון העבר שההתר

 רק וזהו, יצא -, שלנו צ"כבד חשוב
 זה שומשמין - שמן שאין מפני

 של המנהג עליו' שהי ש"לש דומה
, רואה שאני כיון אלא; איסור

 אינם תורתם כבוד שהדרת
 השנים על כ"ע, עמי מסכימים

 עד קבוע זה היתר' יהי לא ט"הבעל
 ואחרי, זה בענין ונדון יחד שנתועד

 כדכתיב, דבר יקום דעות - רוב

will say that the rabbis create stringencies [based on the 
whims] from their heart and do not concern themselves 
with the community. And in this way, we will be lending a 
hand to great breaches, may G-d protect us!  
I am especially astonished by what your excellencies wrote: 
“Why did I not seek out the opinion of the scholars of 
Jerusalem?!” Tell me, where do we find that in a matter 
which is clearly and obviously permissible in the eyes of a 
court, that they are required to consult other courts?! 
Regarding this matter, we [I] sat down in consultation with 
a group of rabbis, investigated the matter from every angle, 
and never imagined that regarding such an obvious case 
there would arise such controversy.   
And I am even more astonished by the words of your 
Excellencies, when you ask me to retract my kashrut 
certification and that I should not see this [retraction] as a 
blow to my honor. In truth, I am not concerned about my 
honor. But how can I lie to myself to prohibit something 
that is so obviously permitted?! – especially when your 
Excellencies are so far from the place under discussion and 
do not understand that there is no comparison between 
this sesame oil and any other sesame oil that has been 
produced until now. …. 
I, hereby, declare, in truth, before my beloved Excellencies, 
that I am not a person who is ashamed to say that I made a 
mistake. And if I felt, in the slightest way, that I did indeed 
err, I would not be ashamed to say so even in the presence 
of thousands or tens of thousands of our people. But here I 
see that the law is clear and that there is no room for 
casuistic debate.  
And in keeping with the law, it is incumbent upon me to 
request from your Excellencies, that you should concern 
yourselves with the honor of the Torah, and with the 
slightest fraction of my honor and the honor of my court, 
who did all this with good intent for the sake of Heaven, not 
out of spite, and never did it enter our minds that anyone 
would question our ruling - certainly not scholars who think 
straightforwardly and exercise proper logic. 
And since we are always beloved and admiring, as is proper 
for the scholars in the Land of Israel who pleasantly discuss 
matters of halakha, I ask of your Excellencies that you be 
foregoing and not create an uproar over this matter in the 
Holy City, which, due to our great sins, suffers from 
controversies and disputes in every direction. 
In my humble opinion, the peaceful way [of resolving] this 
issue would be thus: That all of us issue together a court 
statement saying that the permission given to the sesame 
oil has gone out and post facto is valid since it was issued by 
a venerable court. But since I see that your Excellencies 
disagree with me, this ruling will not become permanent in 
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 אחרי: דמשה אורייתא בספר
 אתן אנכי גם ואז -. להטות רבים

 עמי יסכימו ובודאי, להרבים ידי
'. שי צ"הבד דייני הרבנים כבוד

 על שמים - שם יתקדש זה ובאופן
 התורה - שכבוד, הכל ויראו, ידנו

 עצתי היא כך. לנו הוא חביב
 וביחוד, הדרתם מכבוד ובקשתי

 עתה לגרום כלל לי אפשר שאי
 אשר, הנדחק האיש לאותו הפסד
 בהוצאה והרבה, הוראתי על סמך

. פסח לשם ש"הש תיקון בשביל
 להיות יוכל סחורתו עם יעמד ואם

 זה ולמה. לגמרי ממצבו נהרס
 . ככה יצערוני

 
, אלה דברי שיכנסו' ד שיתן ואקוה

 בלבבם, ותמים באמת האמורים
, אהבו' והשלו והאמת, הטהור

 - באהבת קשור, ידידם בזה והנני
. ר"באה תורתם' שלו ודורש נפשם

 .ק"ה יצחק אברהם' הק
 

the coming years, until we come together, discuss the 
matter, and establish a ruling based on the majority 
decision. And I will then defer to the will of the majority…In 
this manner, the name of Heaven will be sanctified through 
us and everyone will see that the honor of the Torah is dear 
to us.  
This is what I advise and request from your Excellencies, 
especially since I cannot now cause a heavy loss to that man 
who has gone out on a limb, by relying on my ruling, and 
has spent great sums to produce this sesame oil for 
Passover. If he will be stuck with his merchandise, it is 
possible that he will be totally destroyed by his situation. 
It is my hope that G-d will see to it that my words, which 
are said in truth and innocence, will enter your pure hearts 
and that truth and peace you will love. 
In this, your admirer, who is bound to the love of your soul 
and seeks the peace of your Torah. Abraham Isaac 

 
                                                               

קונטרס הכשר השמן ( 7
 הנעשה  משומשמין

 
 יום י"ד  לחודש אדר התרס"ט

 
 אורה ושמחה וששון ויקר 

לכבוד  ידידנו עוז הרב הגאון 
 המפורסם אברהם יצחק הכהן

 
מכתבו היקר הגיענו והאריך 
עליה הכהן לבאר טעמו 
ונימוקו. ואם באנו להשיב על 
כל דבריו תקצר 
היריעה....וכשאנו על עצמינו 
לא יכולנו לעמוד על דעתו זה. 
ולדידן הדבר פשוט כביעותא 
בכותו כי נהפוך הוא.... 
ונוראות ונפלאות בעינינו על 
הדרת גאונו אשר שינה ושילש 

את למנהג. במכתבו לקרוא ז
המנהג  -הלזה יקרא מנהג?!  

הוא להחזיק בדעת האוסר , 
והוא אסרו מדינא! ולפי 
פריצות הדור לעת כזאת, 
חוששנו  גם מדינא דגמרא... 

כי מאד יקר בעינינו ותיתי לן  
כבוד תלמיד חכם, בפרט גברא 
רבה דכוותיה. ואולם מה נעשה 
איפוא, במקום שיש חילול 

לרב. השם, אין חולקין כבוד 
ובעיקר הענין ידענו כי זה לפני 
כמה שנים רצו איזה אנשים 
להקל בזה...ומיחו בהם כל 
חכמי ירושלים.. ומני אז 
הוחזק לאיסור , ומעולם לא 

 רפרף אדם בדבר ה זה. 

7) Pamphlet Regarding the Kashrut Ccertification of Sesame 
Oil 
 
14 Adar 5669 [1909] 
 
With honor  to our esteemed outstanding brilliant well known 
rabbi, Abraham Isaac HaCohen, Shlita 
 
Your precious letter came to us, and the Cohen [re. to Rav 
Kook] went to great lengths to explain his reasoning and logic. 
If we were to respond to each point, the parchment would fall 
short…And we ourselves do not follow your reasoning. In fact, 
to us, the matter is as clear as “an egg in a milk dip” that it 
should be just the opposite [prohibited]….And it is astounding 
in our eyes that his honored brilliance repeated twice, three 
times, in the letter, calling this [the certification] a custom. This 
is what you call a custom?! The custom, in fact, is to uphold 
the opinion of the one who prohibits, since he prohibited it by 
law! Due to the breaches of the generation at this time, we are 
very concerned also regarding the law of the Talmud…. 
Grant us that the honor of a scholar is very dear to us, 
especially [that of] a great man like you. However, what can 
we do [in this instance], for in a case [involving] the 
desecration of G-d’s name, respect is not given to the teacher 
[rabbi].. 
As to the essence of the matter [the certification], we know 
that a number of years ago some people wanted to be lenient 
in this matter…and all of the scholars of Jerusalem protested 
against it… from then on, it became established as prohibited 
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לו של דבר, אנחנו על לכ
משמרתינו נעמוד, וחלילה 
להקל בזה, ובודאי נראה 
להדפיס מודעות בצירוף כמה 

ם מקרתא קדישא רבנים וגדולי
להודיע ולהזהיר כי שום בר 
ישראל לא יסמוך על זה! וכבוד 
גדולתו יכול בעצמו לבטל את 
ההכשר , באופן שלא יהא שום 
זילזול בכבודו...נא ונא כי יחיש 
ימהר מעשהו בזה... לא נכחד 
מכבוד גדולתו כי כמה רבנים 

צווחו גדולים מעיר הקודש... 
ככרוכיא על אשר לא יצאנו 

ף ומיד במחאה גלויה תיכ
וממש הרבו להריב עמנו על 
ככה. ואולם אנו עמדנו כנגדם 

ן לא , למעולא רצינו למהר בזה
 יהיה זילזול ופגיעה בכבודו.....
נשנה ונשלש בקשתינו לשום 
מקום לדבינו בהקדם האפשרי 
ובזה ירבה ויתגדל כבודו, 
ושלום על ישראל על רבנן  ועל 

 תלמידיהן...
 

יוסף יהודה  ליפמאן דוד  
 אברהם דוד הכהן

 
ועל כל פנים יזהיר את המוכר 
אשר לא ישלח את השמן 
לירושלים. ובחכמתו יראה 
וישתדל אשר המוכר יציית 
לדבריו ולא יביא השמן 
לירושלים. כי אם יובא השמן 
לפה יהיה ח"ו מחלוקת גדול על 

  כך. ודי לחכימא ברמיזא 
 

and no one ever “raised an eyebrow” regarding the matter.   
To sum up, we will stand [firmly] on our guard, and Heaven 
forbid that we be lenient in the matter. We will certainly see to 
it, together with a number of leading rabbis and scholars from 
the Holy City, that flyers are printed up, which will make 
known and warn every son Israel that they not rely on this 
certification! Your honored Excellency can himself revoke the 
certification in a manner which will not belittle his honor…we 
implore you to do this quickly and speedily. 
We will not withhold [the knowledge], from his honored 
Excellency, that a number of great rabbis from the Holy City… 
“screamed out like cranes” since we did not immediately go 
out and openly protest. And they actually greatly quarreled 
with us regarding this. But we stood up to them and did not 
want to act quickly in the matter so that there would not be 
contempt and disrespect of your honor….He repeat, a second 
and a third time, our request that you act as quickly as 
possible, and thus will be increased and enlarged his [His? or 
your? ] honor and peace will come upon Israel, its rabbis, and 
its students….. 
 
Lipman David     Yosef Yehudah    Avraham David HaCohen 
 
In any event, make sure to warn the seller that he should not 
send the oil to Jerusalem. And in your wisdom, see to it and 
make every effort that the seller will heed your words and that 
the oil will not come to Jerusalem. Because if the oil will be 
brought here, there will be, Heaven forbid, a huge quarrel 
regarding this matter. It is enough to hint something to the 
wise. 

 
 

 


