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 חליבה בשבת 

 ( צה ע"א )שבת  

מחד יש צער גדול לבהמה וחייבים לחלוב אותה, מאידך זו מלאכה שאסורה מהתורה או  -חליבה בשבת

החלו לשוב לארץ וקמו רפתות גדולות, שב הדיון שמדרבנן. בדרך כלל "גוי של שבת" חלב את הפרות בשבת. כ

 אודות חליבה בשבת. הארכנו בהתמודדות של רבנים באותם ימים עם השאלה, ובדרכי ההתמודדות כיום.  

 

 האיסור לחלוב בשבת  .א

 

 מדוע חולב הוא תולדה של מלאכת דש? •

 מדוע יש מקום לומר שאיסור חולב הוא משום קוצר?  •

מבחינת האופי של המלאכה, ומבחינה   -  מדוע רש"י שלל את הפירוש שאסור לחלוב משום קוצר •

  ?לשונית
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 מדוע חולב הוא קוצר? מה הדמיון בין פעולת החליבה לבין קוצר?  •

 

  .הסבר את קושיית ר"ת על רש"י •

 מדוע לפי ר"ת אסור לחלוב חלב בשבת? •

 הקשה על ר"ת לא קשה על פירוש רש"י.  מדוע ר"י שלל את דברי ר"ת, ומדוע מה שר"י •
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ר' דניאל הבבלי שאל רבי אברהם בנו של הרמב"ם, על הסתירה כביכול בין ההלכה שאין דש אלא בגדולי 

 קרקע לבין ההלכה שחולב הוא מפרק שזה תולדה של דש. 

 

 הסבר את ההבדל בין תולדה של דש, לבין תולדה של מפרק שהוא עצמו תולדה של דש.  •

 הסבר את ההוכחה מהגמ' בכתובות לכך "דמפרק ישנו בבעלי חיים". •

 

  וברים שאיסור חולב הוא מהתורה. אך יש הסוברים שהאיסור הוא דרבנן הראשונים שהובאו עד עתה ס

 .  משום שבות

 באר מדוע הריטב"א סובר שאיסור חולב הוא שבות מדרבנן?  •

 

, בירר באופן מקיף את שיטות הפוסקים בנוגע לאיסור חליבה בשבת. הוא גם דן מה הרב אליעזר וולדינברג

 האם האיסור מהתורה או מדרבנן.  -שיטת השולחן ערוך בענין 
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לומר לגוי, ואת התשובה הסבר את הסתירה בין ההנחה שאיסור חולב הוא מהתורה לבין ההיתר   •

 לסתירה. 

 הסבר את ההוכחה מדברי רבינו מאיר שאיסור חליבה בשבת ע"פ השו"ע הוא מהתורה.  •
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 חליבה על אוכל ב. 

 לבהמה יש צער גדול מאד כשלא חולבים אותה. מה ניתן בכל זאת לעשות? 

 

 ראשונים חלקו בשאלה האם ההיתר לחלוב על אוכל הוא רק ביום טוב או גם בשבת. 

מדוע מותר לסחוט זיתים לפי ר"ת, מדוע ביום טוב מותר לחלוב על אוכל ומדוע בשבת אסור?   •

 וענבים לקדרה בשבת וחלב אסור? 

 

 ב לתוך מאכל בשבת. הוכח מלשון הרמב"ם שאף הוא סובר שאסור מדרבנן לחלו •

 

 ראשונים אחרים כמו הרמב"ן, הרשב"א וכן הריטב"א חולקים ולפי דבריהם מותר בשבת לחלוב על אוכל. 

 מדוע לפי הרמב"ן חולב לתוך קדירה אין בזה איסור דש.  •

 הסבר את תשובת הרמב"ן לטענת ר"ת שאסור לשחוט את הבהמה בשבת.  •
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 הלכה למעשה 

 . טוב םאת האפשרות לחלוב על קדרה פסק השולחן ערוך רק בהלכות יו

 

 בהלכות שבת פסק כך: 

–

 

 מאז תחילת השיבה לציון עד ימינוחליבה בשבת 

 גויים מול "עבודה עברית"

כאמור, הדרך המקובלת לחלוב בשבת היתה באמצעות גוי. אך לפני מאז שהתחילו העליות חזרה לארץ, 

החלוצים שעלו לארץ ישראל, דגלו בעבודה עברית, ולא העסיקו גויים גם לא ביום חול. מה גם שלא היה קל  

א היה אז גם שום  למצוא גויים שיסכימו לעבוד אצל יהודים, בשל המתח והאיבה שבין יהודים וערבים. ל

בנוסף החלו אמצעי טכנולוגי באמצעותו אפשר לחלוב בשבת. אלו הגיעו לעולם רק לאחר מספר שנים. 

להקים רפתות גדולות, ואיבוד החלב שנחלב בשבת היה הפסד כלכלי גדול, והיה עלול למוטט את האחיזה  

 ההתיישבותית בארץ ישראל. 

הרבנים  –זו. להלן מדברי הראי"ה קוק, והרב יעקב מאיר  בשאלההרבנים הראשיים לדורותיהם התמודדו 

 הראשיים לארץ ישראל הראשונים, והרב בן ציון מאיר עוזיאל, שהיה אז הרב הראשי לתל אביב. 

לראי"ה קוק הגיעה שמועה, שבחווה החקלאית במקוה ישראל חולבים פרות בשבת, וכן עושים פעולות  

( הוא כתב להנהלת החווה את המכתב  1920יך כ"א סיון תר"פ )אחרות שאסור לעשות בשבת. במכתב מתאר

 הבא 
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הנהלת מקוה ישראל ענו לרב קוק, ולטענתם הם חייבים לעשות מלאכות אלו בשבת מפני שהם נגד בשימוש  

ב"גוי של שבת". הם בעד עבודה עברית. הראי"ה קוק השיב להם בי"ג תמוז תר"פ )אגרות הראיה חלק ד,  

ב, תשע"ח[( שיש ערך רב גם בשיתוף הגויים שחיים בקרבנו "שלא חדלה תורתנו  אגרת קלט )מהד' בית הר

הקדושה מלהזכירו בתור אחד מהנספחים לחיינו החברותיים. ...מה שנכנס בכלל היתר מלאכה ע"י גוי  

 בפרטים ידועים הוא דבר שאנו צריכים להכניס בחשבון של המשק החקלאי שלנו".  

(, פרצה מחלה בבהמות, והממשלה הבריטית אסרה כניסה של 1926תרפ"ו )כמה שנים אחר כך, בחודש תמוז  

, שהיה אז הרב של תל אביב, השיב תשובה  הרב בן ציון מאיר חי עוזיאלחקלאיים ערבים ליישובים  יהודים.  

 בענין חליבה בשבת. כך הוא הציג את הבעיה 

הרב עוזיאל עסק בהרחבה ובהעמקה רבה בסוגיות הגמרא הקשורות לאיסור חליבה בשבת וחיפש דרכים  

 להקל בענין. ולאחר זאת: 
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תנאים: "שהחליבה תעשה על ידי כלי ולא בידים וזאת לשם שינוי, שתיעשה  בארבעה ההיתר הוא לפיו, 

כל רב עוזיאל כתב שדבריו הם מחודשים "יהיה אפשר לעשות ע"י גוי, ולחלוב לאט". ה בצינעה, רק כשלא

זה אני אומר לא להלכה ולא למעשה אלא הצעה למשא ומתן לברורה ולבונה של הלכה זו עד אשר יסכימו  

 עמי רבותינו הגאונים שבארצנו".

לאחר כשנתיים הגיב הראי"ה קוק לרב עוזיאל על פסיקתו בענין )

 

 מכאן ואילך הראי"ה קוק דן ופלפל עם הרב עוזיאל בדברי הגמרא והפוסקים בענין, ולבסוף כתב: 

לראי"ה קוק היה אכפת מאד מחיזוק החקלאות היהודית בארץ, וכידוע הוא הוביל ביד רמה את היתר המכירה 

ע"י גוי.    בשנת שציטה. אלך בענין חליבה בשבת, הוא נאבק על כך שהדרך היחידה היא רק באמצעות חליבה

הוא שלל את האפשרות שיהודי יחלוב והחלב ייגר על גבי אוכל, או שיחלבו ביד שמאל ועוד היתרים מסוג 

 (: זה. כך כתב כמה שנים אחר כך במכתב בי"א ניסן תרפ"ט. )
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שלא יתכן יישוב יהודי שאין בו גוי של שבת )אורח  כתב הראי"ה קוק    ,בתאריך כ"ח אייר תרצ"א  ,במכתב אחר

 :   משפט שם(

אין להעסיק גוים   שלפי הדוגלים בה, כונתו לעקרון של עבודה עברית, שבדאו להם אנשים" מנהגי בדאות"

 כלל, אף לא בשבת. לפיו, הימצאות "גוי של שבת" בכל יישוב יהודי, הוא דבר הכרחי.

הראשון לציון, הרב יעקב מאיר, קבל את תשובתו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, כשתשובתו פורסמה  

נה לפני פטירת בתאריך ט"ז בשבט תרצ"ה ]כחצי שבמהדורה הראשונה של ספרו משפטי עוזיאל. במכתב 

הראי"ה קוק[ הוא כתב )המכתב מופיע בפתח ספרו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, פסקי עוזיאל בשאלות 

 הזמן(:  

 

 

 

 

 

 
כבר אז וגם אחר כל היו רבנים תלמידי חכמים גדולים שהתירו ליהודי לחלוב באופנים שונים: חליבה על קרקע   1

)חזון איש(; חליבה על אוכל )הרב שאול ישראלי(; חליבה על צבע ובלבד שהחלב ישמש לייצור גבינה )הרב צבי פסח 
 , משואה ליצחק, חלק ב', עמ' ***  פרנק(, ועוד. ראה: הרב זאב וייטמן, "חלב שנחלב בשבת באיסור"
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 מכוני חליבה, גרמא, רובוט  -פיתוחים טכנולוגייםעובדים זרים, וכן 

הרצון לשמור שבת כהלכתה במשק הרפתות, הוביל כבר לפני עשרות שנים, לפיתוח טכנולגיות של חליבה  

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, שהיה הרב הראשי לאחר הראי"ה קוק, ביחד   .אוטומאטית גם בימות החול

פעלה ע"פ  עם הרב אברהם ישעיהו קרליץ, אישרו מבחינה הלכתית את מכונת החליבה בשבת הראשונה ש

 העיקרון של גרמא. מכונת חליבה הראשונה הופעלה בשבת ברפת של קיבוץ חפץ חיים. 

במשך השנים השתכללה המכונה והתפתחו מכוני חליבה שניתן באמצעותו לחלוב כמה פרות ביחד בשבת. 

 פיתוח נוסף הוא רובוט חליבה. הפרה מגיעה בעצמה למקום החליבה, והרובוט מזהה את הפרה ומתאים

 עצמו אליה באוטמציה מוחלטת, ללא מגע יד אדם כלל.   

 

ע"י  מהארץ, ו מתושבי חליבה בשבת ע"י גויים -מקובל בעבר  למה שהיהיחד עם זאת במקומות רבים חזרו 

ניתן לומר שדבריו של  הם אלו שחולבים כל ימות השבוע וגם בשבת. מחוץ לארץ. הבאים עובדים זרים 

  עולה על הדעת קיום משק חקלאי ללא "גוי של שבת" מתקיימים במלואם. הראי"ה קוק, בהקשר זה, שלא

 

אלף פרות, ותנובתם גבוהה מאד בהשוואה    120-לפי הפרסומים של מועצת החלב, יש כיום במדינת ישראל כ

למקומות אחרים בעולם. רוב מוצרי החלב במדינת ישראל עומדים בכללי הכשרות. ע"פ ההלכה מותר לשתות  

חלב שנחלב בשבת באופן אסור, אך כיום, מי שמעונין יכול לרכוש בשווקים חלב ומוצרי חלב ביום חול 

 "מהדרין", שמשמעותו היא שהחלב לא נחלב בשבת.  

 

ההצעות השונות לשמור שבת כהלכתה, שלא לגרום ח"ו צער בעלי חיים, הרצון לחזק את ההתיישבות  

מהודרת לכל בית ישראל, מלמדים על מורכבות ועל  יהודית בארץ, הספקת חלב ומוצריו בכשרות טובה ו

מגוון רחב של התמודדויות עד למציאת דרכים שמאפשרים את הדבר, ומהווים שותפות בפיתוח משק החי  

 והחקלאות בארץ, יחד עם שפע וברכה גדולה בתוצרת החלב במדינת ישראל.

 והיה מרב עשות חלב יאכל חמאה . והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן"

 כב(-"  )ישעיהו ז, כאכי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ


