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 בתור אוסישקין לאדון מיד פנתה לא"י הראשית הרבנות !(. ) בעצמם לחלובבזה
 צ.פ. הרב )פונה זה במכתב המושבה. נמצאת אדמתה שעל הקימת', 'הקרן שלשליטה
 לנו. מודיעים כדלקמן:( אוסישקין אל הראשית, הרבנות של הנשיא מ"מפרנק,

 קודש בשבת גם הפרות שחליבת נסדר, יזרעאל בעמק הטרנסילבניתשבמושבה
 של )עקרונות( הפרינציפים מטעם יהודי אינו ע"י ולא יהודים ידי על רקתיעשה
 מן שאסורה מלאכה היא זה שדבר לכ', להודיע מוצאים אנו )ן(. עבריתעבודה
 עברית', 'עבודה על שהזהירה הקדושה, ותורתנו ח.י.פ.(, - שלי )הדגשההתורה
 חברותי או לאומי טעם איזה מפני נדהית שאיננה קודש, שבת על )גם( שהזהירההיא

 הקדושה תורתנו כבוד למען לעשות מכ' דורשים אנו כן ועל שהוא. )כל()=חברתי(
 דברים לרגלי הקם !(, ) הגדול הרעש את גם לבו אל וישים וקדשנו, מנוחתנו יוםוכבוד
 יהודי ידי על אופן בשופ תיעשה לא שהחליבה ויסדר, הגולה, בכלשכאלה
 אינו להעמיד )מותר( ורק ח.י.פ.(, - שלי )הדגשה טוב וביום קודשבשבת
 למושבה לתת שלא הדרושים, הצעדים בכל יאחז שכ' בטוחים, אנו לכך. מיוחדיהודי

 את .יתן קודש, שבון את לחלל הקק"ל(, )של העם אדמת על המתקיימתיהודית,
 שלסנינו". השבת יום של שמירתו את גם להציל כדי ומיד, תכף לוההפקודה

 רב,בכבוד-
 פרנק. פסה צבי : הנשיאמם.

 ובר." אהרון שמואל הכללי:המזכיר

 לא"י הראשי הרב גם זו לבעייה התייחס הנ"ל התשובה פרסום לאחר שנהבדיוק
 ידיו על שנכתבו זה, נושא על מתשובותיו המש זצ"ל. קוק א.י. הרב מרןבעצמו,

 בכ"ט נכתבה הראשונה תשובתו בלכד.' שנים מספר לפני פורסמומתרפ"ה-תרצ"א,
 ומיד לפני-כן, חודשים בתשעה ארצה שעלה טכורש,' אלכסנדר לרב תרפייהאדר

 'המזרתי' ידי על שהוקם הראשון, החקלאי המושב elfun בכפר ובודק לשוחטנתמנה
 בשבת מותר "אם המושב: שו"ב של שאלתו על תרפ"ד. - השנה באותהבא"י
 ביד למחות אפשר ש"אי הרב, ענה נוכרי(, ע"י החליבה )במקום הקרקע" עללחלב

 חיים". בעלי ו-"צער גדול" "הפסד בגלל ונאת בוה",י היתרהנוהגים
 : בנידון ?1? הרב של שיטתו מתבררת ,ה בענין תשובותיו מיתר .גם זו מתשוב"וגם

 - שבידינו" הראשונים גדולי "רוב לפי - ממש תורה "איסור היא בשבתהחליבה

 א'. נרך שבות. אקח צמת. הוצאת רינתי. ?y11 תחומין.ר'4(
 חורי

 תשובתו !-". עמ' הש-מ.
 רלה. סימן תכו. עמ' תש.א. יורה-דעה. תיק של בהינ~ת תשובות ,1,. הרג של בהן'נ'ועת נבי תר?.א-;תפרסמו אייר מנית חנה גפרדס סק~רטובסקי משה למר - ~צ"י הרב ש.האחרתה

 של הרבנ.ם' .חגר .ראש שהיה טנורש. 5.של גתריאל הרג שי אבין היה!(
 'הפועי

 במשך המורח.'
 427-424. עמ' שט. ר' עצת. טנ~רש א.נ. הרב אגע. על 421(. עמ' ש1'.חיק הדתית, הצינרה שי ןאנציקל~פד.ה רדת.ת-יא~מ.ת- התועד שי ס1די;.ה ומואסות דבותשמב

 א'. חיק דת.. חיבץ של ח..ם פרקי ;רשי. ;תן של גסירו ר' וגן נ. עמ' תיפ.ד. תמר, נ' ~ap'קוי6(
 המ,רח.. הפעי שי ההת-שבות בתולדות ראש~;יס צע-ס מברך. א. ר' ~גן 212. עמ'תשי.;.
 52-50. עמ'.תשל"ד,

 7. 9מ' 4ג )בהערה תחומק7(



 של אחרים ננ-מוחים או מפרק".8 מטעם או קוצר, מטעם או ממחק..., מטעםאם
 של ולא התורה של 1= דאורייתא מלאכת שבת מחלל הוא 1בשבת( "החולבהרב:

 וכן: במזיר".ץ וסקילה וכרת בשוגג חטאת )קרבן-( עליה שחייביםהחכמים(,
 וחלילה וחס נורא, ותילול-שבת גמור איסור הוא ישראל ע"י קודש בשבח"...החליבה

 אפשר "אי ולכן: יהודי(. ע"י בשבת חליבה ולהתיר )=להקל קולא"0ן צד בזהלהורות
 דרך שום "אין מלכתחילה: אלא כשכת",ין ישראל ע"י תורה... איסור להתירלנו,..
 "ובכלל - ו-ב( מעולם" אבותינו "עשו כך א( כי: נכרי", ע"י בשבת לחלוב אםכי

 הדחק בשעת אחדים,:מ4 נכרים גם-כן בתוכו יימצאו שלא יהודי לישובאי-אפשר
 קרקע,.. תיעשה-הע"ג אם ורק אך יהודי ע"י בשבת החליבה את להתיר הרב היהמוכן

 בקשר מפורשת"14 הוראה שתצא ראוי "אין אז: ואפילו שראינו:3ן כמולאיבוד",
 )שיהודי ההיתר" את עוד להרחיב וחלילה תלילה "אבל : הרב ממשיך ומיד וה,להיתר
 שמאל",3ן "ביד או אוכלין" "ע"ג בשבת-חלוב

 או  שהתירו הרבנים, אותם נגד בתוקף הרב התבטא הזו המחמירה שיטתובגלל
 ב. הרב היה רבנים-פוסקים אותם שמבין הראשונים אחד בשבת.  לחלובליהוריס
 בתמוז וכתב פסק הלה יפו-תל-אביב,6ן של הספרדי הראשי כרב אז שכיהןעוזיאל,

 שלש תנאים. ובארבעה סיבות שלש בגלל בשבת לחלוב ליהודי שמותרתרפ"ו,לי
 הפרות, )של חיים" בעלי "צער בגלל ב( ; ממון" הפסד "משום א( : זה להיתרהסיבות

 בארצנו החלב "ענף כי ישראל",18 בארץ )יהודים( יישוב "משום ג( ; יחלבון( לאאם
 או מתפרנסות משפחות אלפים גם ואולי שמאוח הישובי, המשק מיסודות אחדהוא

 רב צער תביא בשבת ההליכה ומניעת "היות ולכן: ממנו", פרנסהןשמשלימות
 הפרות של )ל(מיתתן גם קרובות ולפעמים החלב, )ל(הפסקת שגורסלבהמות,

 שם,עמ'6.צ(
 תרפ"ט, ניסן מי"א השלישי במכתב 7, עמ' שם,9(

 ,DUI~ שם, ור' ; חרצ"א אייר מכ"ח החמישי במכתב 8, עמ' שם. ן(0
 מתרפ"ט. הרביעי במכתב

 6. עמ' שם.11(
. החמישי. 8,במכתב עמ' שם,12(

 ע.ן ;עריס אם ל;1 .ן' ע1ו.אל, ירנ גמגחנ ,, עמ' הנ.י. בתה1מ'ן שם, ר' 1נן נקה-מת. בפיסקהר')1(
 קרקע. ע"ג לחלוב מקילין שהםמאלה,

 6. שס,עמ'14(
 שם. 3 והערה 11, עמ' תשמיד, רם שבת, של גוי ח"ן, השוה וכן 7_ עמ' בסוף שס,15(
 מדינת טל - ו-מתשי-ח א"י של ראשי וכרה לציון כראשון עוזיאל הרב כיהן חשי"ג עד מהרצ"ט16(

 1(, 83-174 עמ' ד', הלק הרתיח, הציונות של באנציקלופדיה )ר'ישראל

 לג-לר, עמ' ובעוקר כס-לו, עמ' א', חלק תרצ"ה, חל.אכיב, עזןאל, משפסי17(

 יהודי( ידי )על בשבה ההליבה לההיר "יש אלו סיבות 3 שבגלל עחיאל, הרכ מסביר לג עמוד זכאותו8ן(
 משום אלא אסורה אינה בשבת דחליכה שסוכרים עמו(, המלכימים )=ואילו ודעימיה הרמב"ןלדעת
 כשעת עליו לסמוך הרמב"ן וכדאי דרורה(, לפי מותר אבל החכמים, לפי בשבת )=איסורשכות

- חרפ-1 - זו כשנה לתשובתו: "בשאלה" כס, עמ' שם, מוסברת ז. דסק ושעתהדחק".  פרצה 
 של "כניסתם את המנדט ממשלח אסרה ולכן מדבקת, בהמוח מדלת שהיתה כהמות". "דברבא"י

 לתלע דאפשרות ניטלה ולכן ישראל, למושבות זו, מתלה נגעה שנהם הערכיים, הכפריסתושבי
 עלולות שבת, מוצאי עד חלב טעונות הפרות )את( נשאיר ואם יהודי: אינו ידי על בשכתהבהמות

 שבוא ישראל, שכמישבות החלב משק לגמרי ייהרס כך ירי ועל מלנן. את ולהפסיק להסתכן)הן(
 המרובים". ופועליהם חלב משק בעלי למאות פרנסהמקור



 הוא היחידי פרנסתן שמקור שלמות, משפחות הריסת )גם( מזה שנמשךהחולבות,
 החלב; משק הוא קיומן מתנאי שאחד ישוביות: נקודות הריסת )וגרם( החלבמשק
 לנו ואין החליבה, מתירות אינן אוכל לתוך החליבה או לאיבוד החלב והשלכתוהואיל
 בהלכה, נפסוק אם מאד לפקפק יש כזה שגם גוי, ידי על חליבה היתר אלאאפוא

 חולבים נמצאים אדם לכל ולא תמיד ולא והואיל ; מדאוריתא אסורה בשבתשהחליבה
 אין "אולם ובהמשך: להיתר". אני מצדד אלו טעמים מכל - ברשותולא-יהודים

 : אלה תנאים ב-4 אלא אמור זההיתר
 "שינוי". לשם וזאת בידים, ולא כלי ידי על תיעשה שהחליבה"א(
 בציעה". החליבה שתיעשה"ב(
 יהודי". לא ידי על לעשותו אפשר יהיה שלא"ג(
 צער להקל הדרושה במדה לאט( לאט, )= קמעה קמעה תיעשה שהחליבה"ך(

 חיים בעלי צער משום הוא: ההיתר יסוד... שהרי אחת, בבת לחלוב ולאהבהמה...
 . ממון"והפסד
 בסוף הוסיף ולכן זה, בהיתר והנועז הרב לחידוש היטב מורע היה עוזיאלהרב
 לבירורה ומתן למשא הצעה אלא למעשה ולא להלכה ולא אומר אני זה "כלדבריו:
 מהפוסקים שרבים גם ומה כללית,  שאלה היא זו שאלה "כי 11"," הלכה שלוליבונה

 11 שאלה ולדעתי תשובתי; כה עד פרסמתי "לא ולכן: בהחלט", אסר)ו(הראשונים...

 הרבנות נשיאי וכראשיהם הדור וגאוני רבני של ככינוסן אלא להיפתר יכולהאינה
 הקודש"..' לארץהראשית
 בדור הפוסקיפ מגדולי וויינברג, הרב מעיר עוזיאל הרב של זו הצעת-פסקעל

 )1936(:יי בחרצ"ו שבגרמניה ווירצבורג בק"ק האנוכר לרב בתשובתוהאחרון,
 בהוראתו יחיד הי' עוזיאל והרב להתיר, הרבנים רצו לא בארץ-ישראל כי"מדוע.
 באשכנז כך שאין מה ארץ-ישראל, ישוב מצוח בטעם יהיחר סניף יש בא"י והנההנ"י,

 ע"י בארץ-ישראל בשכת ההליכה להיתר סיכה עוד 1. הרב ומוסיף)=גרמניה(".
 אחר מקור להן שאין עבריות, למשפחות פרנסה פיקוח משום )גם( "שבכאן :יהודים

 להכריע רצה לא ווינברג שהרב מעניין ; אותו העלה עוזיאל הרב שגם נימוקלפרנסה",
 אוסרים: הרבנים שרוב אעפ"י ווירצבורג, של לרבה מיעץ והוא הנידונה,כשאלה
 כי בשבה(, לחלוב עליהם לאסור אין )ולכן שוגגים שיהיו מוטב לישראל, להם"הנה
 העם את ולכוף תלו על הדין אח להעמיד אפשר אי פרנסה, שאלת שישבמקום
 1(. המחמירים") עפ"ישיתנהגו
 "וראית' עוזיאל: הרכ בדברי הכלכלית לסיבה רק התייחס ואח, לעומת קוק,הרב

 לבנות מאד "קשה זאח בכל אך המחלבות", בעלי אחינו טובת הנאמנההתאמצותו
 איסור בזה שיש הראשונים, רוב דעת פי על ועומד המוחזק בדבר להיתריסוד

 הרב יצא ולכן. בשבת, פרותיהם את לחלוב רבים המשיכו זאת בכלסקילה".יי

 שפ.עמ'יד.1[(
 לו. עמ' שם.20(
 כד. סימן מ1. עמ' תשנ.ב. ירזשייפ שנ.. חלק אש. שרידי זזיינברנ. י... הרב21(
 נ. עמ' חחומין.22(



 למעשה..., בהלכה יסיד להם שאין דחויים, היתרים להם "שמצאו אלו, נגדבתקיפות
 המעשה במציאות שאקו דבר הוא ימין(..., ביד )במקום שמאל ביד החליבה בדברוכן
 שניסו "שאלה הרב, קובע אמנם ידים". בשתי תמיד משתמשים החולבים כיכלל,
 מגבדס שהנני גדולים, חכמים תלמידי הם הללו ההיתרים בעניני דעתםלגלוח

 והפקרות תקלה מביאים שהם דברים על בשתיקה לעבור חלילה אבלומוקירם,
 ~ZS קורש" שבת שמירתבקדושת

 עם בשיחתו לחייו האחרונים בחודשים גם זצ"ל הרב .ד' על נאמרו האלהוכדברים
 של האלה ההיתרים בל על פטירתו:24 לאחר nleD פחות בנו ידי על ופורסמובנו,

 מסכים איני בפעולה, שנויים בשאר או אוכלים שאר או פת גבי על כלי. לתוךחליבה
 אפשר אי ואם לאיבוד, קרקע גבי על שיחלוב שיודע, למי ורק כלל, לסמוךואין

 )כשיהודי למחות" .אין - מלכתחלה( באמצעותו לחלוב שיש )נפי נכרי ע"ילעשות
 הקושי את מסלק הריהו הוה "הפתרון בנו: הוסיף שלו אלה דברים ועל לאיבוד(.חולב
 למשקינו". הזרים הכנסת סכנתשל

 בנו, של התוספת נגד וכן למהות", "אין : המלים נגד ובמיוחד אלו, הרב דברינגד
 נוה-יעקב, 'המזרחי' מושב של רבו לוי, יצחק הרב בחריפות יוצא יהודה, צביהרב

 החיו )שבה הנוכחית כשעתנו חירום בשעת "ביחוד א( סיבות: שתי בגללבעיקר
 אפילו שגם א"י(, יהודי נגד שכנות ארצות ובכמה בא"י הערבים של'המאורעות'
 ולמה, נפשות, סכנת של חשש שיש יורו, יהודים( אצל הערבים )בעבורתהמצדדים
 )הכוונה נכרי ידי על שחולבים באלה, למחות לא ולמה ן ? למחות' 'אין רקאפוא,

 כלל", לאיבוד ילך לא שהחלב דרך, למצוא ב"אפשרות צידד לוי הרב ב(לערכים(?"
 שבבעיות הערפל ומתוך הקדוש. הישוב של והיסוד המשען הוא המשק "בזמננוכי
 "קיומם עצמם את לאפשר וכדי זה. בענף דתית חרדית התישבות בהרבה מונעהוא
 ולהכריע לדון כדי יתכנסו, ארץ-ישראל שרבני לוי, הרב הציע דתיים" משקיםשל

 כשבת...". החליבה של וו בשאלה גם ההלכה של"במשא-ומחן
 הוא אף החולק התלמידים", מן "אחד הערת מתפרסמת לוי הרב דברי לאחרמיד
 על לחלוב הוא היחיד שההיתר זצ"ל, הרב שיטת על - כלכליים מטעמים וזאת-
 על )רק( וותור איננו קרקע "ע"ג שהחליבה זה, "תלמיד" וטוען לאיבוד. קרקעגבי
 הוא מזה וחין עצום. הפסד הוא אלא קוק( א.י. )הרב הכותב שכתב כמו ריוחי,עודף
 תשחית' 'כל איסור להתיר נוכל "האם : "תלמיד" אותו ומסיים שואל ולכןחיים". בעלי צער כמו )=מהתורה( דאורייתא איסור כן גם שהוא תשחיח' 'בל בגדר)גם(
 ו". תעשה' ואל בישב חיים' בעלי 'צער מאיסור להינצל בדי ועשה'.ב'קום

- )חרצ"ד-תרצ"ו בבעייה לטפל מתחילים רודגס קיבוץ חבריג.  )1936-1933 

 כשהברי )1933(, תרצ"ד בתחילת החל בשבת החליבה בשאלת האינטנסיביהדיון

 ו-ו. שם.עמ'21(
 וצ.ל יהודה צג' הרב בנת הערות עם וצ-ל הרב דבר' פורסמו סג עמ' תרצ-ו, ממנחם-אב ב'ההך'24(
 יצחק הרב יד על ט~. עמ' r~shn, בתשרי שהופיעה 'ההד'. נח~גרה מחדש הנבאו האלה הדבריםגי
 סץ'רתנ~. בהמשך מנד מ~נא'ס מדבר'ן שחלק ענר". נור - 'עקג '11ה של רבול1'.
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 ל"רבנים אז פנו ברפת".ונל לטפל החלו 'רודגס'!2 הדתית הקיבוצית ההכשרההוות
 מנחם הרב הרבנים, מאותם אחד ההיאר". לצד "דרך לחפש במגמהשונים"

 )סוף תרצ"ד בתחילת - "התיר מיין, ע/נ פרנקפורט בקהילת כדיין שכיהןקירשבוים,
)1933-  כרב אן )שכיהן אהרונסון" להרב לפנות לנו והציע אוכל. גבי על לחלוב 
 היתר להורות רצה לא "אבל זה(, )להיתר ש"הסכים" .יפו-תל-אביב, שלהראשי
 ,(. התשובה") אותה לפי ברירה'('י 'אין של ובהרגשה רודגס )בקבוץ נהגנו מאןבכתב.
 'הארץ',2 ביומון מסביר )1934(, תרצ"ה בסחו זה, היתר כתיבת לאחר שנהבדיוק
 "כסמכות נחשב שבו רודגס, לקבוץ )1934( בתרצ"ד שהצטרף - אונאגדליה
 ערעור"11 ללא. ופוסקתמתנכח

-  ושאלו רודגס, קיבוצו, של לפעילותם העיתוי את 
 הולך הפרק. על 11 שאלה הועמדה לא עכשיו שעד זה, על להתפלא "יש 11,בשאלה
 אדם. בני אלא עול ופורקי מומרים חלילה לא מאונס, העבריינים מספרומתרבה
 לב. להם שם איש ואין הרבנים, לדברי לשמועהרוצים
- הד מצאו לא אך השאלה, את לפתור רבנים מצד נסיונות אמנםהיו  אצל לא 
 היו ורק ושתקו. הפרצה את לב בכאב ראו הרבנים הקהל. דעת אצל ולאהרבנים
 הוא הלא חרדים. חקלאים של שלמה קבוצה באה לולא ושותקים, והולכיםמוסיפים
 והם החרדים, ממחנה להתגנב יכלו ולא רצו לא הם בשאלה. שנתקלו רודגס,הקבוץ

 מעשי". באופן בשאלה לטפל הרבנים אתשהכריחו
 קשורות שהיו העיקריות, הבעיות של חומרתן גם היטב הוסברה המאמרובאותו
 החליבה את להתיר הדחוף הצורך את להסביר כדי היה ושבהן הנידונה,לשאלה
 חולבים פרות. להם שיש )בא"י(, החרדים היהודים כל ש"כמעט מכיווןבשבת,

 שה.1 דתיים, תל~צים ידי על 5תת-חיזה יד על 1929 סוף - הר.ץ בתפילת נוסר רר;ס הקבוץנ2(
 נחשב ק15ר~ת שפס אהר' נבר שארמניה. רזד;ס נברר דחן( "~Q'Yl )=נר.ת הנח"דבהנשרח
 הקגנה ט'ית את ליסד 19171( נחרצ.1 'צאו רומס ,בו, מחנר' תיק הדחיות.. הקבו!זת נ,אם זהקבוץ

 על ,2. שבהערה הציטט עו 1ה ממקור הן 11 בשסקה המונאות יתר גס י'. עמ' תרצ.1. תמוז ההר.26(
 והערה." רי~ננו גהמשך לאק - קירשב~.ם קרב של ,היתר'
 אנ. -אמס , ")( הערה ירין. 11ר' )1914( תרצ-ד מתח.לת אצא ;דייה שי מגתנו סוף אח והשווה27(

 היחר עי ,סמך מאשר ו( ן אתרת ברירה י;1 שא.ן ח~שנ. א;. אך זה. בענ.ן מחמיר קוק שהרגיודע
~ה..
 יההיר שהציע א".. מרבי היהוד היה בתר1.5 שנבר ע.. הרב ~דוקא , יד-יו( עם. עזו.אי.)משפט. קירשנויס הרב שי ה.חרן עי שה;.בו הראשונים. הרבנ.ס-פוסקים אחל היה עוזיאל שהרגמע).ן
 החשד 16-"2(. ~העיוח י15י-בן ונ5.סקא~ח זזחנגר; הרג ברברי לע.ל )ור' נשנת התייגהאת

 הערה נחחיית ע~ו.אי ובמשתסי ק.רשנויב הדב שי ~ו יוצעתו הלנת.ים ~D')lr סמך ועלבמזקף
וו(.
- תרועה חשר. מ.-ט ב'הארץ' במאמרן"2(  באיץ-.שראל-. הרננים .זעירת על ,. עמ' 4)9.19.,2. 

 או. התכנסה יא מה משום אן הומן. באותו להתנ1ס ה.חה.שאמורה
 ;דליה הרנ של לונרן ב,קובץ ראה וכן 11. עמ' ראשך. חלק ההריח. הציונות של אויי,ל,פד.ה29(

 ובע.קר -. ת.ש. רימס. קיבוץ של ברב או שניהן ר~זוטל. א.ש. הרב גערינת 1.י.אז1א
 47 44-43, 40-38, 34-33, 13,בעמודים



 בשבת, פרות חליבת שאלת היא ורצינית קשה יותר הרבה "שאלה ינ בשבת")בעצם(
 יכול האיכר אין חלב משק "על כי המשק", מצד וגם כרת( )איסור הדין מצדנם

 ההלכה, שנתקבלה בזמן .בשבת? בפרותיו שמים ירא יהודי יעשה מה אךלוותר.
 בערך אן עמד החלב ענף גדול, מעשי קושי בדבר היה לא בשבת, לעלובשאסור
 או שעות וארבע לעשרים החליבה את להפסיק היה אפשר הערבי. במשק כיוםבמצבו
 וגם לפנינו. פתוחות אלה דרכים אין כיום גדול. נזק בזה שיהיה בלי העגל, אתלהניק
 בקשיים היום נתקלת - גוי ידי על לחלוב - הרא"שי' מימי הידועההדרך

 מחלות הכנסת של השש יש מקומות ובכמה מצוי גוי אין מקומות בהרבהעצומים):(
 רפת שנה לפני הורעלה )כידוע חבלה מעשה ושל גניבה או התנפלות לשם רגולושל

 הם כלל שבדרך מאלה, האיכרים שרוב לציין, יש מזה כתוצאה בגניגר(.שלמה
 מן עין גם להעלים אין בשבת. הפרות את בעצמם כיום חולבים במצוות,מדקדקים
 עם כך כל להתחשב לנו אין כי ואם ועצמית, עברית עבודה של הפסיכולוגיהגורם

 הנוכרי מעבודת להתרחק השאיפה דוקא הנה ההלכה, לשטח מחוץ הבאותבדרישות
 לגמרי". לדחותה ואין חו"ל, בדעת הרבה מסתייעהבשבת

 אחד בשבת. החליבה לבעיית בקשר רבנים לכמה רודגס חברי פ11 לעיל,כאמור
 בידידות רב, בחיוב שהתייחס קוק, א.י. הרב מרן דאז, א"י של הראשי הרב היהמהם

 להתיר להם שיפסוק הקיבוץ, חברי הסתם, מן חשבו, ולכן החדש, ליישובובהתלהבות
 קוק הרב להם ענה לציפיותיהם גמור בניגוד יהודים.ינ על-ידי בשבת החליבהאת

 לרשותם עומד אין לסני-כן אם פרה, אף להם יקנו ."שלא בנידון, לפנייתםבתשובתו
 קיבוץ שחברי מרוגז, מאד היה קוק ש"הרב מובן, לכן בשבת". 11( )פרה שיחלובנכרי,
 לאיסורו".ננ בניגוד וזאת פרותיהם, את בעצמם בשבת לחלוב לעצמם הירשורודגס

 בכך. ומצטדקים רודגס( )של 11 דוגמה לפי נוהגיפ אחרים דתיים "יהודים ועוד.זאת
 הרב הקבוץ. אדמת על לדרוך ערבי מכל למנוע - עקרון של ענין בגלל רק קורהוזה

 דיי הרב גי 7.2:19141(. תרציד שנט נ,נ לא' שבתבן נשבת. המיינה על אנא נדיה שי נשגיב0נ(
 חגר ~היגס הדת' הקיבוץ ממייסדי נדליה, של אהיה - אונא למשה זה מתאריר נמנתב1קרייבך
 א, נדליה שי - אין מנתב.פ שני א. נדייר שי זה יסנהב מת.יחס - אי'הז שדה הדהיהקינו,

 המקורות 'הר גל נם יננה. בקינו, הדתי' הקינ~ץ שי ב'ארניון נמצא.ם - קרליבך ד. הרבושי
- בגרמנית חלקם-  בארכיון נמצאים בשבת, החליבה על זה פרק לכתיבת השתמשנו ,שבהם 

 אחרת, יוזכר אם אלא זהחשוב

- מה"ד ח' ובספרד; באשכנז הראשומם הפוסקים מגדולי יחיאל, ר' בן אשר הרב = ההא"ש31(  
 )1250-ד132(.הס"ת

 זה. ממכתב משא הבא המשפט גם 30(. )מהערה קרליבך ד. הרב הנ")של במנתבו32(
 אונא יצחק ד"ר לרב תרצ"ה( אייר )"'ז מ-20.5.1935 שישוויץ מציריך פינס ז, ר' של ממסתמו33(

- אונא י. ד"ר הרב של זו אישיחו על יבלח"א. אונא ומשה ז"ל גדליד של אביהםבמנהיים,  ר' 

 הרב של וחייו "משנתו על במפר וכן 65-62, עמ' ראשון. דלק הדתית, הציונות שלבאנציקלופדיה
 של במכתבו כתוב הבא הקטע גם תשל"ה. ירושלים והיחדד', האחרות 'למען והמכונה אונא"יצחק
 חבר והיום הדתי הקיבוץ ממייסדי ביה-אריה, : )היום אינטריליגטור דוד של מכתבו אח ר' וכןהיגס,

 זה, במנתב תרב-ה. הס.סח  חג מאיסרו רודגס לקינוץ כאירועה, בשליחוה אז ששדך יבנה(,קיבוץ

 פינס( ז. )של נסיעתו "לפני השאר: בין כתוב פינס, ז. עם פגישתו על היתר, בין א., דור ריווחשבו
 גם הזה הענין על דיבר בשבת, חולבים הודגם( )=חכרי שדתו לו, נודע כיקר( שבה )=א"י,מהא-ץ

 לר'. נשמעין אם שאין אלא )בשבת(, החליבה אח עלינו שאסר לו, אמר והרב קוק, הרבעם
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 סובלנות, הוסר על המעיד עברית, עבודה של זה עקרון איך להבין מסוגל אינוקוק

 בשבת",34 חליבה כמו חמור איסור מאשר יותרשוקל

 - יבנה( מקיבוץ אריה ביה : )היום אינטריליגטור לדוד נאמרו אלודברים
- )1935( תרצ"ד באביב רודגס, קיבוצו, בשליחות בגרמניה אזכששהה  ז. ידי על 
 ברודגס ביקר שפינם לאחר - זה קיבוץ למען רבות שפעל משווייץ, דתי עסקןפינס,

 רודגס, נציג לו הסביר בתשובתו בא"י.35 שהותו בצח  p'p הרב  הותיק, ידידו אצלוכן

 אבל יהודי, ידי על -בשבת החליבה אח התיר מיין ע/נ מפרנקפורט קירשנבויםשהרב
 חלב שכה קדירה ליקח להתיר "יש : הדיין-הפוסק ובלשון גבינה, לתוך שיחלבובתנאי,

 שכנע לא זה היתר גבינה".36 לעשות יוכלו ומהחלב אוכל... דהוי גבינה, לעשותנקפה
 )דוד( "מר ועוד: הנ"ל. להיתה מסכים ואינו אוסר" קוק "הרב כי פינס,את

 בהכרה, לכך יביא זד ולבן ההיתד לפי לנהוג אפשר שאי בעצמו, הודהאינטריליגטור

 , רגיל" באופן בשבתשיחלבו

 רודגס לנצען אמר א(  למעשה:  הלכה  לפעול  גם תיכנן אלא  בוינוח הסתפק לאפינס
 לנו למסור להחליט בשוויץ( )לא"י הוועד של הכללית באסיפה ש"ידרוש א,(,)דוד

 אונא לרב כתב גם ב( בשבת". לחלוב שנפסיק אחרי רק הכסף37 את רורגס()לחברי
 - רודגס קבוץ של מנהיגו גדליה, בנו באמצעות - לכך "שיביאבמנהיים,
 על לחלוב יפסיקו ושיהודים עצמית עבודה של העקרון לפי מחיר בכל לנהוגשיפסיקו
 הקודש, בארץ הדתית ליהדות רבות תעזור "בזה : פינס ומוסיף רודגס". קיבהןאדמת

 אדמת על לדעתו וההתנגדות ארץ-ישראל של הראשי הרב הוא קוק הרב סוף-סוףכי

 משמעת".8' חוסר על מעידהא"י

 העברית "העבודה את קוק דרס של הרבה להערכתו עדות הקודמת(. )בהערה פינס של הנ"ל במנתבו34(
 'הערפד לכינוס הרב של בנרכחו  גמצאת והמועדים", השבת "קדושת שתיפגע מבליהטהורה",

 הדחי גשכועון מופיע זו ברכה noTI כל 11.10.1934. - תרצ"ה חשון כב' שהתקייםהעברית',
 11-10. עמ' 1934_19,10, - תרצ"ה מרתשון סי''התור'

 דמכחבים. אוחם על מבוסס הבא שבמשפט השיחד דו"ח גם 33. שכהערה המכתבים בשוי ר'35(

 "שהיה חוזן, למאיר .4.10( )1933  תרצ"ר בראשית שבת במוצאי קירשכיים הרב ע"י נכתב זה היתר36(

 הופמן הרב ישירת בשביל הכחובת נהיה מיין ע/נ בפרנקפורט הופכן ד"ר לרר בקבילתעסקנזו

 פחן מ, אוחו הדתי'ן הקיבוץ ב'ארכיון יבזר מקבוצת הרץ רורי של  עדוחו )לפי הבד"ר"לחליצי
 הפטר וגורם עובי ע"י )=לחלוב( להחליב אפשר  שאי כמקנס " הנאה: בשאלך קירשבזיס לרבסנה

 )עכשיו( הפרות, לבריאות )הוא( רע הרפת קרקע על הפרות לחלוב זה: על נוסף החלב; לשפוךגדול.

 )=מהחלב(?" ממנו" וליהנות יתדי ע"י להחליב אומן איזה יש אס קודש. בשבת להתנהגאיך

 )של צרק רין הבית לזה  יסכימו  אשר ער הזה בדבר עלי  יסמוך "שנע ק.. הדב ביקש תשזבתזבתלילת

 ק. רב  אוחו מסיים תשובה  ובסוף  זה"ן!ג  מכתבי להראותמ  ואבקשו  תל-אביב,  הראשית(היגיח
 אך( הזה בהיתר ישתמשו )אלא בזה יפרצו לא ודלילה שחס מאד, בזה ליזהר "וצריכים היתרו:את

 מ- ק. לרב פוזל מ. של מכתב-תגובחו את והשווה )=גוי(_ עכו"ם ליקח שאי-אפשר באופןורק
 27(. )בהערה אונא גדליה של דריל מבחבו את ר ובן תרצ"ד(; תמוז )ט"ו29.6.1934

 רודנם לקיבוץ נכבד סכום זה ועד תרם לפר-כן גם בשווייץ'. לא-י 'הועד של תרומה היה זה כסף37(

- מ-20,5.1935 פינס של)מכתבו  33(. בהערה 

 קרליכך דוד הרב כתב פינס של לזו רומה בנימה 33(, )בהערה א. דוד של הו"ל מכתבו את והשווה38(
 "מדוע להסביר תרצ"ד( שבט )ז' ב-23.1.1934 בו שהפציר אונא, למשה 30( )בהערה הנ"לבמכתבו

 שבט )כ"ס ס-7.2.1934 - בתשובתו רודגס". נקבוץ בשבת לחליבה הפתרון את פוסלהנך

-תרצ"ד(  וחוך הלכתיים מנימוקים גם זה לפתרון החגיררתו את רב בפרוט ק. דוד דרכ הסביר 
 משה. אחיו, סכתה עם יחד אליו שנשלת 30, ,בהערה אונא גדליה של הנ"ל למכתבוהתייחסות

ש



 על ברודגס גדליה לבנו כתב היום שבאותו לאחר לסינס"נ לענות מיהר אונאהרב
 ברודגס(. בשבת ההליבה אופן )של טוב" הלא מהמצב כתוצאה להיגרם שחייב"הנזק.

 עבודה של העקרון על להעדיף יש התורה דרישות "שאת לגמרי, פינס עם הסכיםגם
 בעלי הרבנים. של "שההתנהגות אונא, הרב וטוען ממשיך שני, מצדעברית".ן'
 אינה - מאד מעריץ אני שאותו קוק, הרב כולל - בארץ-ישראל לפסוק,הסמכות
 ככע'ות, לגמרי אחר אופן לעסוק צריכים היו הרבנים הומן. דרישות אתהולמת
 עם בשבת( החליבה )של הנושא על דיברתי הזה. הזמן של ההתפתחות ידי עלשנוצרו
 ועדה להרכיב הגדולה הנחיצות את לו והסברתי בא"י, ביקורי בנמן אישית קוקהרב
 התנהגות קווי ושיתוו הדתיות השאלות כל על שיתיעצו מקצוע, בעלי ושל רבניםשל

 יודעים אינם האנשים כי יעשה, בעיניו הישר איש - היום מצוות. שומרילאיכרים.
 בארץ-ישראל התורה שענין הסכנה, קיימת פה, יעורו לא )הרבנים( אם להתנהג.איך
 מבין אינו קוק שהרב חושב, "אני : אונא הרב מסכם מכתבו ובסוף קשות".יינזק
 מסוגל ושאינו הכלל, מן היוצאת למדנותו אף על הענין של הרצינות אתלגמרי

 המצב". עם לגמרילהתמודד
 קירשבוים, הרב של הנ"ל ההיתר לפי ברודגס נהגו )1934( בתרצ"ד שכברראינו,
 - הסכים יפו-חל-אביב של הראשי שהרב ביודעם גבינה",י4 על בשבת"וחלבו
 בכתב".י4 היחר להורות רצה לא "אבל זה, להיתר - בתרצ"ד התיעצויותבכמה

 בעלי ידועים, רבנים שני עוד הסכימו תרצ"ד - השנה אותה של הקיץבמרוצת
 דאו בא"י ה'מזרחי' מראשי אוסטרובסקי, הרב : הוה ההיתר עם דתית-לאומית,גישה
 מגדולי גרודונסקי, עתר חיים שהרב הזמן, באותו נודע שני מצד ; מוורשה ברודוהרב

 בענין היתר שהוא לאינה הגדולה התנגדותו על קוק לרב כתב הומן,)' כאותוהפוסקים
 רורגס." בקברן בשבת החליבה אופן על ששמע לאחרהנידון,

 רודגס, קבוץ של נציגו גבור, ביקר )1938(, תרצ"ו באביב מכן, לאחריכשנתיים
 ביקור על בדו"ח מסופר וכך בשבח. החליבה בענין בירושלים הידוע מלצר הרבאצל
 נתן "גבור :" הדתיות הקבוצות 'חבר של המועצה בישיבת הביקור על הדיון ועלזה

 על לחלוב : אז לנו שנתן ההיתר זה. בענין בירושלים מלצר הרב אצל ביקורו עלסקירה

 לו. כתב שפינס לאחר יומיים תרצ"ה(, אייר )י"ס ב-3922,5.1935(
 לעיל(. 15 )והערה שם שם, כ"ץ, ר'40(
 תרצ"ד(. אב )ה' מ-17.7,1934 קירשבויס לרב פוזן מאיר של מכתבו41(
 )2.7,1934(ן חרצ"ד תמוז מכ' משה לאדיו אונא גדליד של מכתבו ר' וכן י': עמ' תרצ"ו, המוז ההד,42(

 33, 27, 26, והערות לעיל ר' וכן : 1934 מיוני-יולי קירשבוים לרב פוזן מאיר של מכחליו שני ר'וכן

 239-238. עמ' יא' כרך העברית, באנציקלופדיד והשוור43(

 מעניין, פוזן. מ. של 41( )הע' הנ"ל השני ובמכתנו לאדיו אונא ג, של 42( )בהערה הנ"ל במכתבו ר'44(
 הפוסק לאותו לפנות הנ"ל בפינם באירופה, רודגס של נציגו א.. דוד מפציר מאוחר יותרשכשנה

 ולפיגס לרודבס מברלין א. דוד של מכתביו )ר' בשבת לחליבה בקשר ג., עוור חיים הרבהמפורסם,
- חרצ"ה ניסן סוףשל  לקולא יפסיק המפורסם שהרב קיווה, א. נודוד נראה 1935(. אפריל סוף 

 ג.., עוור חיים ר' של והמחמירה הנחרצת עמדתו על ידע לא רודגס שנציג ברור, עכ"פ להקל,ויסכים

 אליו. למנות מעונין היה לא אדרתכי
 של כשבועון אופיע עליה והדו"ח חרצ"ו ניסן )ח' ב-1936_31.3 התקיימה הזו המועצה ישיבת45(

- תרצ"ו גיסן מי"ד 23-22, מס' גליון "קבוצתנו", אז ושנקרא רודגס,קבוצת  3. עמ' 6.4.1936, 

6ננ



 הרפת. עוביי החלב. רוב שסופגת כוו כמות כשלוקחים רק מכוון היה בשבתמאכל
 קטנה. כמות בלקחם בעצמם הקילו במטבח. כוה בחלב להשתמש שאי-אפשרבראותם
 כרווים. כשמפיצים הרבנים, צודקים לפיכך העשרים. החלק אפילו סופגתשאינה
 הרו"ח: ממשיך זמיר )1(". קצת' מאכל על 'שחולבים לאלה מתנגדים הםשבהם
 ההקלה הרבנים. דרישת ואת הדין דרישת את מספק אינו אצלינו שנהוג הזה"המנהג
 אופן בכל שנמלא דרש, גבור זה. בענין כלפיהם עמדתנו את להכביד עלולההנאת
 ומסרה בדעתו תמכה המועצה הדין. דרישת שהיא הרבנים דרישת את דיוקביתר
 יצא ושלא הדין את שימלא סדור לקבוע זו; בשאלה פתרון למצוא )כהן( ומובלגבור
 בחלב". גדול כך כל הפסדלנו

- )מחרצ"ו מתרחב בשבח החליבה על הדיוןד.  )1936 

- תרצ"ו אדר בכ", הומן, אותובערך  הרבנות במשרד פגישה התקיימה 11.3.1936, 
 בפגישה בשבת. לחליבה והמוקרשת המורחי' 'הפועל הצעת לפי בתל-אביבהראשית

 הרב וכן ועוזיאל, עמיאל הרבנים תל-אביב, של הראשיים הרבנים שני השתתפו11
 קסטנבוים 'הפוהמ"ז', של הפועל הועד של נציגים שני מזכיר. טכורש.כ.פ.

 כפר שדה-יעקב, אז: קיימים שהיו הדתיים, המשקים כל של נציגים וכןוברנשטיין,
 וקבוצת שח"ל קבוצת רודגס, קבוץ יעבץ, כפר אברהם, כפר הרואה, כפרפינס,
 עציון(." כפר את הקימה שאה"ב פינס, )בכפראברהם
 : 11 פגישה לקיום הפוהמ"1 ליוזמת שדחפו עיקריות, סיבות שתי בעצםהיו

 בשאלת שנים זה מתלבטים "אנו הפגישה: בתחילת ברנשטיין שהסביר כפיא(
 ההתישבות ושאלת כאן שנאספו אלה כל בשביל שאלת-חיים שהיא בשבת.ההליבה
 שראינו(י' כפי קוק. הרב של )גם הרגילה התשובה פתרון. דורשת והיא בכלל,הדתית
 שצריכים ומשקיים, ישוביים מטעמים למעשה, פתרון אינה ערבי ע"ילחלוב

 - קירשבוים הרב של ההנתר לפי נהגו רודגס קיבוץ שחברי מא, ב(להתברר".
 מצדדים לערער "התחילו - שראינוע כפי לו, הסכים מתל-אביב אהרונסוןשהרב
 "כי בכתב, להם ענה אהרונסון, לרב פנו שוב רודגט חברי וכאשר זה. היתר עלשונים
 ו(. ) יחיד" דעת על זה בענין יפסוקלא

 : הבאות הנקודות בעיקר הועלו הדתיים המשקים נציגי ביןבויכוח
 הכנסת כי בטחונית. מבחינה מסוכן הוא שיחלבובשבת, בערבים, השמוש)1(
 בינסובסקי החבר וסיפר המקום. כל את לסכן עלולה הפרות לחליבת למשקיםערבים
 של סכנה בפני עמדנו האחרון בזמן "רק מכפר-הרואה: בינה( א, הרב)היום:

 ישראל. של ממונם על חסה התורה אם ? למשק ערכי להכניס אפשר וכיצדהתנפלות,
 מקרים על וסיפר מכפר-יעבץ,' חזני מיכאל והוסיף 1(. שכן") כל לא נפשותיהםעל

 - התישה עי המבאות ~גי '-יא. עמ' תדר-1. המו שהד. השרסס 11 פג.שה ש. מקדט דו-ה,4(
 1ה.מדו.ח

 ר'47(
 2)-14. 12. )הערוה לע"י

 ,4. בהערה ראה וגן ' 42 הערה יעיי ר',4(
 במרץ רנות. פיל שכוה גמור המרחי. העוגל של התקלאי המרכן לראש יתמנה לאחר-מכן קצר 1מ111ן

 נממשל1ת כיהן חייו נסוף ה15המ-ו. של היש1נ.ס גי .מען שנים הרבה ובמשןרג
 שר נסנן ישדאי



 "עד המקום אנשי עם ורבו רכוש, גנבו בבהמות, פגעו למשק, נכנסו ערבים שבהם!
 בעבודה". נמצאו כי בבית, היו לא המושב( )חברי והגברים תבן או זיפזיף )הערבים(, כשהביאו בצהרי-היום, לאונס נסיונות של מקרים גם היו משטרה. להביא צורך שהיהן

 בכל כקביעות שיימצאו ערבים, להכניס "צרינים אם הדיון, בעת דשאלה ונשאלה'
 ערבים ליישב תובה... יש האם בשבת(, ממליטה שהפרה למקרה, )למשלנקודה"

 עוד~החבר וסיפר בז'". לעמוד יכול הציבור 'שאין כ"מצב נראה, זהבנקודותינו?"
 שרצו קרקע, שטח דבר על הערבים עם "משפט היד כפר-פינס שלאיכריפרידברג,

 נכנס לא פעם אף הזמן כל במשק כי להעיד, שיכלנו הצלחה לנו והיתהלגזול-וקאתנו...
 הזה הבטחוני הנימוק עכ"פ, בקרקע")!(. הזוכים הם "היו אחרת כי אלינו",ערבי

 "מאורעות פרצו הנ"ל הפגישה אחרי מאד קצר שזמן בעובדה, היטבמתאשר
 השניה."י העולם מלחמת סרזץ עד שנמשכו ליהודים, ערכים בי[ בא"יהחמורים
 את להעביר יכולים בהן המטפלים והערבים מחלות, 'ש הערביות "לפרות)2(

 קרה שזה כמו המשק". כל את במקור[ ]ההדגשה ריב יח וזה שלנו לרפתותהמחלות
ylQ?~"."'מביאים בא"י החדשים שלמשקים העובדה, לאור גם זאת וכל 'מעברות" 
 כדברי מחלות", של הסכנה מרובה ולכן ועדינות רגישות והן משובחות. גזעיותפרות

 ע"י נהרס "כשהמשק המושב: מאותו עמינח ומסביר מכפר-אברהם.גולדרייך
 את ומביא בזה הקשורים המלוים אלה כל את גם )=הורס( מהרס זה הרימחלות;

 המשקי" הקיום ב"דורבן ידיה ולבסוף . נפש" ופיקוד רעב של מצב לידידמתישבים
 הרב זאת שניסח וכפי [(. הישוב") החרבת ~DIW אלא כספים איבוד ~DIW "רקלא

יצחקאונא:
 רק אולי או כלל. משק להחזיק אפשר אי אזי היתר, דרך למצוא אפשר אי"אם
 גדול".יי לחורבן יגרום שזה מאליו, ומובן פעוט,משק

 : ודתיים חברתיים לאומיים, נימוקים גם הועלו וכלכליים בטחוניים נימוקיםמלבד
 ארץ של האפשרות שאלת אלא מקרית צדדית, פרטית, אינה זו "שאלה3(

 דתיים ישובים )בכלל( שיתקיימו אפשר אם במקור[: ]הדגשה דתיתישראל
 יאמרו, החופשים "כי הנ"ל: אונא הרב ע-י נוסחה 11 שנקודה כפי אוחקלאיים".

 התורה".יי מצות פי על יתנהגו אם אפשרי איננ הארץשבנין

- תשכ"ט החדשה, כעת 'שראל עם תולדות אטינגר. ר'50(  הבית מימי 'הישדה ר' וכן 293; עמ' 1969, 

- תשל"ו אליאב, בנימין בעריכתהלאים"  כרך א"י. של ההיסטוריה ר' ובן : 362 עמי 1976, 
 מראשית א"י לתולדות כרסא אטלס ר' וכן 45-44י עמ' הלאומי, לבית ומנדט 1982,השיעי,

 אח בהמשך השווה וכן 57-56. עמ' 1972, ירושלים, ואלך, י. שריכת המדינה קום וערההתיישרות

 גדליך על אלרואי א. של הזכרון דברי את דשווה וכן 56(: )והערה מירושלים וכטפוגל הרברבדי
 גרליה )של השקפתי" אח הצדיקו דמאורעות "ימי 39ן עמ' 29(, )הערה לזכרו הנ"ל בקובץאונא
 של שאלתו-דעתו את העווד יגן שבת(; של בגוי להשתמש מאשר החליבה ענף על לוותר שעדיףא.,
 או לעשות : השאלה היא בשבת( החליבה )=בעבען "כאן ן יא עמ' תרצ"ז, אלול ב'ההד', 1"קדיית
 וכן במשק", מלעסוק לכמרי להסתלק או נכרי ע"י לא כשבת הבהמה את לתלוכ או -לחדול
 "הומנים מ: עמ' תשכ"ד, הל-אביב וחזונו', 'האיש איש, החזון על בספרו כהנא ק. דכרי אחהשווה
 ה' מרק להלן, וראה יהה-י")!(, למשק גוי להכמס מאד עד אז התקשו )לכן( המאורעות. זמניהע

 15(. הערה שלעיל. )ור' 1 הערה שם, א. כ"ץ השוה וכן 84_והערה

 יט. עמ' משכ"ד, תל-אביב ודורשין. שואלין יצחק, אונא51(
 שם_ שם,נ5(
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 ואם יהודים, של מהמשקים אחד לאף ערבים הוכנסו לא בא"י איזורים בהרבה)4(
 בשבתות למשק ערבים בהכנסת גדר כ"פורצי ידיד מסויים באיזור אחד דתימשק

 החול בימות בעבודה ערבים להעסיק לעצמם הפרדסנים יתירו הפרות(,)לחליבת
 אחרים". לטעמים דתיים טעמים בין יבחינו לא "הם כי במקורן",]הדגשה
 החקלאים כי ו"ערבוביה", "אי-בהירות" של אפשרי" בלתי "מצב נוצר5(

 ולהשהמש להמשיך שרצ, כאלה היו א( שונים: אומנים בארבעה נהגוהדתיים
 שלהם. במשקים בערבים" שמשתמשים "יראו הרחיים המשקים ילדי ואםבערבים;
 קיימת בשבת", בעצמם )החברים( חולבים ששם רואים הם אחרים ב"ישוביםוואילו
 "הם כי להתערער(, )שעלילה הדתית" השקפתם מהלך כל על ישפיע ש"זהודסכנד'

 על חלבו שלישית קבוצה כני ג( אוכל. על חלבו אחרימ ב( הדבר". את 'בינוולא
 "שצריך אחרים. טענו ושוב ר( מאד. ניכר להפסד גרם זה מנהג י ."לאיבוד"הריצפה
 יכולה שלא "מובן אבל: כוו, עצה שיעצו רבנים גם היו הרפת". מענף לגמרילהסתלק
 על ברורות תשובות אי-מתן ועוד. זאת פרות". להחזיק שלא התשובהלהתקבל
 - שלבסוף עד כהיתר", "נעשו אסורים שדברים בעבר, גרם כבר משקיות''שאלות
 . 1(. בכלל") הדתיים ומהחיים משורותינו התרחקו - המזרחי הפועל מחבריכמה

 : הבאות הנקודות סוכמו הפגישהבסוף
 )עמינוח(. לחוד, משק לכל הלקי, ולא כללי באופן להיות צריך השאלה "פתרוןא(
 יהא שהסדור כדי זה, בענין מומחים עם הרבנים יתיעצו ההחלטה קבלת"לפניב(

 אונא(. )גדליה למעשה" לפועל להוצאהמתאים
 "ששמעו תל-אביב, של הראשיים" הרבנים "כשם טכורש הרב הודיעי,לכסוף
 1(. תשובתם") את ויתנו בעיון הדברים על וידונו הדברים כל אתבהקשבה
 מהרבנים תשובה כל נתקבלה לא זאת פגישה לאחר שנה חצי לפחותבמשך
 מנהיים. הגרמנית העיר של רכה אונא, הרב שכתב וכמו תל-אביב, שלהראשיים
 בחל- אסיפה היתה חדשים איזה "ולפני :" בירושלים והתיישב לא"י בינתייםשעלה
 לפני.הרבנים דבריהם הציעו המזרחי הפועל של הקבוצים )=נציגי( ובא,-כחאביב
 ,(." קשב") ואין עונה ואין קול אין אבל כדכה, שיתעסקו להם הכטיחווהם

 את הנ"ל הפגישה לאהד רב לא זמן פרסמו ידועים רבנים שלושה שני,מצד
- מהם כששניים בשבת, לחליבה בקשר חוות-דעתם -תשובותיהם  - האחרונים 
 וכטפוגל. הרב הוא הראשון ב'ההד'. עליה שדווח הזו, לפגישה בפירושמתייחסים

 דאזל בא"י החשובים הרבנים ואחר שם ישיבה ראש שערים, מאה של הרבניםאחד
 הנורא והזעם הפרעות בימי שנשאלתי לצחר ב'ההר',1' תשובתו את מפרסםהוא

 אפשר אי המאורעות(" )של האלה ובימים היות בארץ-ישראל..., רח"יהשורר
 נותן בא"י... החלבני והענף בשבת, הבהמוח שיחלוב נכרי שום במציאוהלהשיג
 הפסדים )א( יגרום בשבת לחליבה ההיתר מתן אי - ולכן משפחות; למאותפרנסה

 "2. עמ' 2נ(. ה;-להערה והיהיד' האחיזת 'למען לפ' ,191( )ספלמנר חשיה נאל~י יא.' ויד11(
 1!. הערה ר'4!(
 'ד-סו. עמ' תרצ.1. איזי ההד.!1(
 "!. הערה וראה.ע'ל."!(



 ארץ "ישוב קשות להיפגע עלול וכן ג( : חיים" בעלי "צער וכן )ב( חמורים.כלכליים
 ?". בשבת... יחלוב שיהודי להתיר הנ"ל כל מפני מותר "האם -ישראל"
 כמה של דעתם שלפני א( כל, קודם וכטפוגל הרב קובע זו פעולה להתירבנסיונו
 ש"החולב הרשב"א(, וחידושי ריר תוספות גאון, האי )הרב הראשוניםמהשובים
 שבגלל ב( מסביר: הוא לאחר-מכן ,(. מדרבנן") אלא )מדאורייתא( אבור אינו)בשבת(
 )שאסורה דאורייתא" מלאכה שיעשה )בשבת( לגוי לאמר "מתירים חיים בעליצער
 מנסה שהוא אד על ג, ורגע". רגע "בכל קיים חיים בעלי צער כי התורה(, לפיהיא

 באופן להתיר אפשר ש"אי לבסוף, היא מסיק אוכל, לתוך לחלוב להתיר עצהלמצוא
 "נגד עומדת ושיטתם "יחידים", הם המתירים, והרמב"ן, הר"ן של דעתם כיכזה,
 והשולחן הטור הרא"ש. התוכפות. בעלי הרי"ף. גדולות, הלכות )בעל האוסריםרבים,
 כל ולפי הסברים 3 מוצא הוא ד( כזה")ן(. באופן להתיר אי-אפשר ושכן -ערוך(

 "לאיבוד" ילך שהצלב כזה( )באופן בשבת ישראל ע"י לחלוב להתיר כדיהשיטות,
 "הפסד משום 2( חיים"ן בעלי "צער משום 1( עכ"פ: הקרקע(. על עולב)כשהוא
- ישראל" ארץ "יישוב משום 3( ;ממק"  הוא אולם דרבנן". אסור להתיר "יכולים 
 של הענף וכל מרובה ממון ל"הפסד גורמת הארץ. "על שהחליבה מכיווןמוסיף:
 שום להשיג שאי-אפשר זמן, כל עצה למצוא צריכים לכן ח"ו, 'יהרס בא"יהחלבנים
 הוא מפורט דיון לאחר ו(. בהיתר") בשבת לכלי יהודי שיחלוב בשבת, לחלובנכרי

 כמו סכנה, בשעת להתיר יכולים שבת( מס' של )בפי"ט הנ"ל "מירושלמימסכם:
 )= דרבנן שאיסור ואעפ"י ; שניים ע"י בשכת לחלוב בא"י, כעת השורר הנוראהמצב
 3( ו-)משום( רב ממון והפסד 2( היים, בעלי צער 1( "משום רק הוא החכמים(של

 שעה להוראת רק זאת להתיר רצוני הנ"ל. הטעמיכ כל משום ח"י א"י ישובחורבן
 שליט"א". כהדר"גל' לזה שיסכיםבתנאי.
 הוא כך ועל - חריף ד' מכתב-תוזר הנ"ל אונא הרב כותב תרצ.1 באלול)2(
 חכמים "תלמידי של קטן למספר ששלח - קוראיו סליחת את מכתבו בסוףמבקש

 חליבה "דין בענין המפורט הדיון את הכוללת הלכתית, "תשובה" עם יחדמצוינים"
בשבת".!'
 "דור יאבד כך ידי על כי מאד, מסוכנת בנידון הרבנים של שתיקתם א( : דבריועיקר
 זה וע"י לצרותיהם דואגים אינם שהרבנים יאמרו, "כי ברבנים, האמונה כל אתהצעיר

 כן ושעל ן הרבנים" אל יפנו ולא עצמם דעת על הכל ,את( 'עשו אחרים בדבריםגם
- עצמו( אונא )הרבתשב  להיות השתדל אנשים, שאין "במקום ובחינת 
 ו(. הדבר") אל לגשת מצוינים חכמים תלמידי לב )את( "לעורר -איש"
 שיוכלו היתר, דרך שתבקשו או : משתים אחת "שתעשו מהרבנים, מבקש הואב(

 וממילא בהחלט; אסור שהדבר בפומבי שתכריזו או החרדים, החלוצים בולהשתמש
 שאיננו נושן, דבר להם היא שהתורה ו(, לחופשיים) הארץ בנין את לעזוב ההכרחמן

 ושלא הדבר מן להתייאש יוסיפו הרבנים שאם לדעת, זאת ואולם ההדש. לזמןמתאים
 ההפסד לכל אחראים והם בצוארם, תלוי הקולר זה בכל אזי הצדדים, מן לאהדלנטות

 1(. בכלל") המסורתית ליהדות מזהשיתהווה

 וכטפ21ל. הרב החבוק למי ברור לא גאוגו: הררת =כבודד5(
 כ-בב. ית' אחא, י. הרב של וחרשין שאליןש5(
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 לפנינו זאת שאלה עמדה אלה "בימינו ,מדוע אונא הרב מסביר ההלכתיים בהסבריוג(
 בשבת: לחלוב נכרים להם אין בא"י שנתיסדו החדשות כמושבות )1( כי תוקפה,בכל
 אי-אפשר עכשו(, כמו )= השתא כי החרום בשעת - להם שיש במקום ואפילו)2(

 מדאורייתא. אסור שהוא גדול, חיים בעלי צער כן גם בזה ויש מתקלקלותשהפרות מפני אפשר, אי בשבת כלל לחלוב ושלא )3( הסכנה. מפני למשק לבוא לערבילהניח
 הרבה". בו שפקפקו מפניהאוכלין לתוך חולב דין ביררתי לא גפ )5( פרות. הרבה לו שיש למי עצום הפסדשהוא מפני יחידים. איזה בו שנהגו לאיבוד'. ד'חולב )ה(היתר )את( להזכיר רציתי ולא)4(

- המאורעות( )שלגדול" דחק "בשעת וזאת - הפלאה בעל ועל הרשב"א, על מסתמך שהוא תוךומסקנתו  אלא התורה מן נאסרה לא בשבת שהחליבה הסבורים 
 ,(. חולבות") פרות בלי משקלהחזיק שאי-אפשר ארץ-ישראל, ישוב מצות "משום )2( חיים": בעלי צער "משום)1( סיבות: שתי בגלל בעיקר להתיר" גדול טעם ש"יש אונא, הרב קובע החכמים.ע"י
 בא"י, ידועים רבנים שני לפחות הגיבו אונא הרב של הנ"ל המכתב-חוורעל
 פתח- של הראשי הרב כגץ, ראובן הרב היה הראשון דבריו. את קיבלו לאושניהם
 מאכל שעל פוסקים, הרבה דעת הפחות לכל אבל בנה, חולקים שיש אעפ"יהדין, כפי החלב )את( שיספוג מאכל, על )ב( או הפרות את להציל כדי הקרקע, עללחלוב "התירו )א( : בשבת החליבה בענין א"י רבני של ההיתרים שני את התיר הלהתקוה."
 אפשר "אולם... ביותר: והטוב המקובל היום גם שהוא הפתרון, את כ"זהרב דבריומציע בסוף במקור[. ]הדגשה סקילה" וחיוב דאורייתא איסור בזהשיש הפוסקים, כל דעת - מאכל בלא בשבת לחלוב אבל הדחק, בשעת להתיראפשר

בשלום יבא מקומו על והכל אוטומטי)1(... באופן החשמל נפסק רגעים 5 שבכלאוטומטי, שעון עם חשמלית במכונה )בשבת( חליבה לתקן בטוב, תיפתר )ה(וו)ש(השאלה
 דאו היפה של הראשי הרב היה אונא, הרב של המכתב-חוור על שהגיב השני,הרב
 סוברים הפוסקים "גדולי כי אונא, הרב של להצעתו התנגד הוא גם קניאל. יהושעהרב
 רבנו, הורה... שכבר אחרי וביהוד דאורייתא, מלאכה בגד, בשבת( )=החליבהשהוא

 הירועים". ההיתרים על לסמוך שלא ~צוק"ל, קוק הכהןהגרא"'
 רוזוכסקי,מהעיר שמעון הרב של מאמרו את 'ההד'". מפרסם תרצ"ו בכסלו)3(

 'הפועל' משקי של הנציגיפ לבי, ת"א רבני בין הפגישה על הנ"ל ב'ההד' הדו"חעל במישרין בכך מגיב זה רב בליטא".י' 'המורחי' ממיסדי שהיה - שכליטאאיישישוק
 בדבר גם היתר אינה ולמצוא לעיין ש"עלינו כותב, הוא מאמרו בתחילתהמזרחי'.

-הזה"  נ( ; ארץ-ישראל" ישוב משום בזה "ויש 2, לרבים". "נוגע 1( זה ענין כי -ישראל ע"י בשכת( )חליבה להתיר תקנה דאין משמע. ערוך השולחן ש"מ... אעפ"י 
 את רווובסקי הרב מסיק ארוך, הלרג' דיון לאחר ולבסוף, רב". )כספק הפסד"וגם

 ,9,-97,. עמ' חמישי. תלל הדת.ת. הציוות של א1צ'קל91דיה 6(י
 ט. עמ' חרצ-1. ;סל, ההד.",( 1(, תרצ.11"ו19."1.ן תשיי גג-ה אצא לדב ע1ה ;.ץ י. הרב9!(



 לחלוב כארץ-ישראל המתירים על לסמוך דיש לי, נראה הנ"ל "ומכל : הכאההמסקנה
 הפסיד". לא והמקיל בשבת אוכלין לתוךהפרות
 זו בעיה המשיכה 'הודים, ע"י בשבת החליבה את שהתירו הנ"ל, הפסקים אףעל

 את שהקימו לאחר הראשונה, בשנתם טירת-צבי אנשי את ביותר"י'"להטריד
 "כאובה היתה זו שאלה )1937(. בתרצ"ו הראשון, הדתי הקיבוץקיבוצם,

 הבעיה והספקות"." המחלוקת כ"אבן ונחשבה החברים," על" "העיקהומכאיבה"."
 פרות עם צבי( טירת )חברי יעשי "מה :" ביומון,דבר' במאמר ובפשטות היטבנוסחה
 למחרת. רק בו להשתמש או הדיסה, עם הסיר לתוך לחלוב אפשר אחת מפרה ?בשבת
 את ולהפריד חלב ליטרים מאוח לחלוב הכרחי פרות( הרבה בו שיש )במשקאולם

 והגיעו בשבח" חליבה "הלכות למדו צבי טירת חברי עכ"פ, ולקרר".השמנת
 להם, היה וברור מבטחים; לחוף שתדריך רבת-תורה, אישיות ש"נחוצהל"מסקנה",
 לבעיה בקשר הרבות השאלוח בגלל הערמה".י' של פתרון תקבל לא צביש"טירת
 ן בכלל" תתעורר לא היא ואולי הבעיה את "לדחות צבי טירת חברי חשבוהניךונה
 פרות. של מקומי"'" עדר "שנטפח החקלאיים, מדריכיהם של התוכנית את קיבלוולכן

 של דחיות' שאלוח לבירור 'הועד של בישיבה גם נידונה בשבח החליבהשאלת
 ושהשתתפו 1938( )מאי תרצ"ח אייר בתחילת צבי בטירת שהתקיימה הדתי,הקיבוץ

 ויוסף אונא ומשה גדליה האחים רודגס," קיבוץ של הרב רוזנטל, א.ש. הרבבה
 החליבה שאלת את גם לדיון "הבאנו זו:וי שאלה על הדיון ב'ההד' סוכם ובךלוטבק.
 להרחיב עוד יש שעליה במקור[, ]הדגשה פשריים א לפתרונות הצעות בתורוקבענו

 וכו' מעשית משקית, מבחינה הדיבורתל
 גויים(. )= עכו"ם ע"י חליבה1.
 הקרקע. ע"ג חליבה2.
 בעלמא(. הערמה ולא ממש מאכל לשם זה שיהיה )אבל מאכלים ע"ג חליבה3.

לקי.
 .היוחי..[יי

 שגדנלי [1ץיי1ניןננ.1מואי ,.?1.ל4ננ.ל,יע יקלק )יש1. רוזנטל -.א.ש.
 זו. להצעה יסכימוהרבנים

 שפופרת, ע"י ב( אוטומטי. באופן העובדת חלילה מכונת ע"י א( מכנית. חליבה4.
 בשבח. הקתטר את להכניס מותר אם לברר עוד יש ב' באופן לוטבק.הצעת

 ט. עמ' תרצ.ת. נטל, ב'ההד'. א.ב. של לנסיה. נראש'ת !נ' .טירת במאמר2,(
 צב.',. גשרת ב.קזר -רשת. על )ו27.1.191( תרתיח א' אדר מג., נ'הצופה. ישי ב. של במתמרונ6(
 טירת למשק שניס -עשר מלר, א. של במאמרו 27, עמ' 19471(. תש..1 אב-איני ל;. מס' עיונ.ם.4,(

צגי...
- 11 שאיה ,נ: עמ' 0,(. )הערה 1.י' 1%;א ;דייה של יזנרו ג"ג, אלרזא. א. של הנ-ל נמאמרז,6(  

 ה,יבזץ שחסד לאחר הפרק. עי שיעיו הראשו;וה השאלוח ג'ל ;פ ה.תה - בשבת החליבהשל
 עמ' שבה', 40 - אי'הו 'שדה )ר' )9נ19( בתרצ,ט צבי. טירח של שנט שד"-אליהו, השני.הדחי

 המאמר בי כב'-. .בשרת ושמזי מאמר 10.19.191,1( תרצ-ח מרחשון בה' ב'דבר' נתנ ,.פסקי ש.6,(
 ח-ט. עמ' תרצ.ח, מרחשון ב'ההד'. מחדש הודפסהוה

 ח"ן. הערה ר'7"(
 4,( הערה ר',"(
 611-,61. עמ' חמישי. חלק הדתית. הציונות שי גאנציקלופדיה וראה69(
 יא. עמ' תרצ.ה. חמוד ב'ההד'. התתרסס ז. ישיבה שי הדו,ח70(
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 !(. אוכל") קצת ע"ג או הכלי לתוך יקר שהיא חליבה כל דוחה הועדה :סוכם
 לחליבה היתרים לפרסם דתית-לאומית. גישה בעלי רבנים, כמה ממשיכיםבינתיים
 .בשבת:

 'אוהל בשם ספר בירושלים לאור יצא )1939(, בתרצ"ט לאחר-מכן, כשנה)4(
 מנאמני והיה בליטא בוולוזין כרב שכיהן דרצ"נסקי,יי א. שמואל מהרבמשה'

 כך ואחר ביבנאל כרב שנים כשלש כיהן בתרצ"ד. ארצה שעלה לאחרה'מזרחי'.
 ומסקנת בשבת, החליבה על נרחב דיון מופיע זה הלכתי בספר בירושלים.ריהתיישב
 שיהיו ידי "על א( תנאים: בשלשה אבל בהיתר, בשבת לחלוב "שאפשר היא,מחברו
 ]הדגשהבמקורן; לנכרי" מכורותהפרות

 אוכל" מזה וייעשה יועמד ש)החלב( להניח אלא לשתיה לא "ויחלובב(
 ; במקור[)הדגשה

 נכרי ע"י שחולבין בחו"ל אבל נכרי, ידי על לחלוב אפשר שאי בארצנו זה כל "אךג(
 .עדיף"
 הדתי, הקיבוץ למזכירות הנ"ל רוזנטל הרב כותב )14.9.1942( תשי"ג תשריבג'
 ההליבה )של זו" קשה בשא": שנתממש לפתרון לדעתי עכשיו הגיעו הדברים"כי

 של הדין בית "לפני קודם רוזנטל הרב על-ידי הובאה זו הצעת-פתרוןבשבת(.
 רוזנטל הרב הסביר שבו מאד, מפורט הלכתי הסבר עם יהד לא"י" הראשיתהרבנות

 :4 בשבת החלובה את להתיר הדחוף לצורך הסיבות אתגם
 הסכנה מתמת שיחלוב לעכו"ם לומר אפשר שאי במצב דחק.... "שעת הואהזמןא(

 נדבר".הכרוכה
 הרפתנות עגך משמש "בארצנו כאשר ארץ-ישראל", ישוב ומצות עצום"הפסדב(

 בשבת. שנחלב החלב לשפוך להם נאמר ו"אם ; .לקלפי-משפחות" פינסהמקזי
 זה". ממקצוע לגמרי ולהסתלק הרפת אב לבגור אלא אומר אינו זה דברהרי

 בני אחינו בשביל עצה נתקן לא "ואם חמורה: יותר עוד אפשרותקיימת.גםג(
 עשרים או עשרה המש של גדולות רפתות להם ויש במושבות היושבים'שראל
 ויעברו !( סתם) ויחלבו מדעתם יעשו אזי כלל, אחרת עצה שום להם שאיןפרות,
 יודע ואני )=מהתורה(, דאוריתא הוא הפוסקים רוב דעת שלפי חמול איסורעל

 ברברי ומחניקים ובאמונתם בדעותיהם הם ששלמים מאלה גם ישובים,שהרבה
 בנסיון לעמוד ועצמה כח אוזרים אינם זה בפרט מקום מסל הקדושה,תורתנו
 הצלחתי גדול בקושי רק בנראה( )=ברודגס, במחני וגם זה, גדול באיסורונכשלים
 לא "ואם הנימה:'ז אותה בולטת ההלכתית הסקירה בסוך וגם כך". עללהוכיחם
 יש לאסור, או להתיר או וברורה תקיפה עמדה ע"י שהוא אופן באיזה המצבנתקן
 על בהול 'אדם כי... לעצמם..., ויתירו איומה.. ולפירצה לקלקול...לחוש

ממונו'...".

 %חוס יי שנתן ועי זה ספר על לי שסיפר עי ששון, בן 'זזה ד-ר ד.. הדב שי לבנו )תזה ת,דת'71(
 הנידונה, הגעיה על בספרמהדיון

 "670-66, עמ' ראשון. חלק הרתית, באנציקלופדיה ראה72(
 ההלכתית. סקירתו של !( 32-30) בעמודים73(
 וו. עם. שם.74(



 בירושלים, ראב"ד פרנק, צ.פ. הרב "החליט שלה רוזנטל, הרב שלהצעתו
 ולהבטיח לגבינה('ע אורגני )צבע צמחוני צבע על משבת לחלוב : היאלהסכים....

 . -4 תוצרת".יש/ לשם הזה השימוש את זובצורה

 לשמור יש שעליהם הדין, פסק פרטי "את )לשעבר( רודגס של דר3 מפוט זד עט יהד',
 .בקמדנות:

 המתירים דעת על לסמוך מה יש יהודי... אינו ע"י לחלוב כשאין הדחק,בשעתא(
 לתוך חליבה של ביותר והכשרה הנאותה הצורה האוכלין. לתוך בשבתלחלוב
 ממש חום ייהפך שהחלב באופן לגבינה האורגני הצבע על חליבה היאהאוכל
 שתיה. מהלב בשוק למכירהוייפסל

 החליבה. לפני לכלי להכניס יש הצבעאתב(
 של המפורשת הכוונה אם אפילו ריק, דלי לתוך החליבה את להתיר כלל מקוםאיןג(

 כזו בצורה עצמה החליבה שאין עוד כל בלבד, תוצרת לשם לחלובהחולב
 בעדר גם יפה כוחו הזה הדין תוצרת. לשם בחלב להשתמשהמכריחה

 במקור[. ]ההדגשה ן א צה
 תוצרת, לשם בחלב להשתמש החולב בכוונת ויסתפק האלה. ההוראות עלהעוברד(

 )בקבוץ לז אסור והחלב : סקילה איסור שהיא דאורייתא, שבת מאסור לוחוששני
 ובין גבינה( החלב מן )לכשיעשו באכילה בין בשתיה בין לעולם כולו(לקבוץ

 ![. הרב של הן בסוגריים ]התוספות ,("למכירה)
 התקבל אמנם לו. הסכים פתק שהרב רוזנטל, הרב של זה דין שפסקונראה
 ג הדתי.וי הקיבוץ שלבקיבוצים

 חליבה שאלת "לבירור קונטרס ?'P הרב מוסד הוציא מכן לאחר שנים כארבע)6(
 המחבר הציע מאד מפורט הלכתי דיון לאתר בתל-אביב. הרבנים מאחדבשבת"

 שה1נ% נפי נזידן דעתו על בנה להביא נוא' yny, ע,; ,חליבה מ"י פרנק ה;רצ"1 .המבמח נאשי .)

 .הר ס. נסוך גשרה הרר. נהער1ת DWb ווהועתק 2( עם. ח-%, ;' ,נרך ין" ע. .קונץ נס'נשמו

 השאר, בין 1ו,ל רלט. עמ' א.. או"ח ח'צג.-

 נהקב.ה ינטות שיש ואומר אנני. ע-נ בחייגה יהשתמש שא.ן תורה. לעה דעתו - --
 ]בר'. ע-' שא,א במ17ם קרקע. ע-)1יחי~ב
 - ,1 '~ך, קילע( ע-) לחי,נ .ציית ,ויא 1גמאמדן :הלבת, קרין את .ק"מ שמתקשה מ'באמור
 יעשות נ-% לאבילה. נ"ינ יהשתמש אפשר 'ה% שיא נאמן צבע. ע"נ ~יסייג - נאיס~רימעט
 ,%שיה. )ב')1ת %ת,נמגס

 דינרים אי% "היתר.. ~aw זה י:;~ת שאין ה1.י של'ס"א ה;אנ.ד הרג מרן הדרש1ב5'רוש
 נזי%, שנח ח.לוי שי 1;מ1ר חמור באיסור יהנשי של% באיסור. -למעט יצה-ר נרדאמוי.ס
 ונ.יות-. תמותות נשר יאנק ו%, שחיטות תמותות נשר שיאנף .מ1טנ :ע.ן היא הפגע ש.והעצה

הע~רך)הי,
"..ג

 מהרנ במ:תננד(
 המע )1)11.).20( תר?.ט %ור מב-ח שדה-איירו( חבר )הסס החלון לאהרון רוטטי

 פודי;; אה,נ ולבשל ,קור91ל1גך( 15ז'נ; %נכת עי .הלזב הנא ב.1תר .הטונ שסה, קצת פתרון,ע
מזה-.

 ויו שבמשק,ה צ~ר'ס'. ps'1 'צחק' 'משואזת מו1ת'ק' נמה י' סינרן %יה שזיוה :)חב עס בשיחה"7(
 החיינה. נמנעת יהשתמש שהחלו לא' צבע על יח,1נ נשגח.י



 בעלי "צער "שום בעיקר ישראל" ע"י ישךאל בארץ בשבת החליבה )את("להתיר
 מתנה זה מחבר גם :י הזה" הבנין כל נבנה שעליו העיקרי והיסוד הבסיס שהואחיים,
 של ההלב "א( : ר.'י הרב של הנ"ל מאלו כמובן שווים תנאים, בארבעה היתרואת

 למעט ב( .... לכך... המיוחדים כלים לתוך ושיחליבו לגבינות רק ישמש שבתחליבת
 יפרש בשבת שהחולב ג( ..., השבוע... ימות מבשאר בשבת אפשר, אם אחת,חליבה
 קלך בשעה בשבת החליבה )את( לאחד ד( לגבינות. הוא שחולב החליבהבשעת

 מתחילה הבהמה שכבר לאחר החליבה, שתתחיל כדי השבוע, ימותמבשאר
להצטער".

 ההלכתי ספרו הימני', 'עמוד לאור יצא בתשכ"ו, אחר-כך, שנה עשרים בדיוק)7(
 בירושלים. הגדול בי"ד כחבר הזמן באותו לכהן שהחל ישראלי, ש. הרב שלהחשוב
 על ישראלי הרב מספר וכך הרואה'. 'כפר של כרבו כיהן שנים כ"ח שבמשךלאחר
 לו שבחר המזרהי' 'הפועל של הראשון המושב )שהיה הוה המושב רב בתורעיסוקו
 לסדר איך חקלאיות: בשאלות הוצפתי לרב( שנתמנה )לאחר הראשון "מהיום : ן(דב

 1 הרואה כפר לחברי גם ביותר הבוערת כנראה, אז, היתה ,ו בעיה בשבת..."'י.הליבה

 מסקנתו בשבת".,ן לאוכלין "הליבה על בהרהבה ישראלי הרב דן הנ"לבספרו
 האוסרים )הרבנים( לדעת "גם אוכל על בשבת לחלוב להתיר שיש היא,העיקרית
 לכו"ע אוכלין. על לחלוב החולבים( )מצד רגילות שאין הוה בזמן בשבת,)לחלוב(

 בשבת( בחליבה )= בה שאין סבורים פוסקים - הרבנים כל = עלמא לכולי)=

 וממילא יד'. 'כלאחר 'שינוי' )=בגלל( מצד מהתורה( איסור )ולא דרבנן איסוראלא

 בדבר' מחלוקת שזהו היא, )=והמסקנה לקולא"י' למיזל שיש כדרבנן, פלוגתאהוי
 ו-ב( חיים בעלי צער א( : הם זה להיתר העיקריים והנימוקים בו(. להקל שישחכמים,

 שנים במשך הרואה,נו בכפר וגם דתיים, במשקים נהגו ואמנם גדול.י' כלכליהפסד
 השלישי הזה, המושב מחברי אחד ~TD1 לא שהעיד כסי לחם, על בשבת לחלוברבות

 חלבנו אוטומטית, הליבה היתה כשלא בילדותי. איך עוד זוכר "אני : הפוהמז'ממושבי
 ממנו לעשות כדי מחיר, בחצי לחדרה לשלוח נאלצנו החלב ואת לחם גבי עלבשבתות

גבינה")ן(.
 ובהכשרותיו חיים חפץ בקיבוץ - ופתרונה - בשבת החליבה בעיית1.

 את להכשיר אגו"י', 'פועלי הנרי חלוצים. של קבוצות שת' החלו )1934(בתרצ"ד
-עצמם - ובכפר-סבא בגדרה   )1944( בתש"ד נוסד שאמנם קבוע, קיבוץ לייסד 

 ומחבריו זה קיבוץ ממייסדי כהנא. -למן הרב מספר וכך גדרה. יד על תיים' 'חפץבשפ
עדלפניכמהשנים4

 שם. כהערה וכן קונטרס אותו של 54 בעמ'77(
 4נ, שם,עמ'78(

 4. עמ' 1(, )4.1983 חשמ"ג ניסן י"ח הצופה,79(

 רמה-רנכ. עמ' כ"ד, סימן תשנ"ו. ת"א, הימני, עמוד ישראלי, ש. הרגס8(

 רגב. עמ' שם.81(
 ונא-רגב, עמ' שם,82(
 . 9. עמ' 79(, הנ"לגהע' ברצופה83(
 ראה וכן נו-גז, עמ' שניה, מהדורה תשכ"ד תל-אביב. אישי(, 'החוון לעל וחזננו האיש קלמן, כהנא84(

 על מלצר וימן איסר הרנ נשי איש' 'ההזון שי הלבת'זת הערות במה 'ש שנהם ע-עא. עמ'שם.



 )1( היו: דרכים שלש בשבת)!(. החליבה שאלת היתה ביותר הבוערת"השאלה
 מלבד אוכלים, על חליבה אך אוכלים, על ולחלוב המקילים. על לסמוך היהאפשר

 )2( אחרות: דרכים שתי והיו ... מעשית... היתה לא גם הדין, מצד היתהשמפוקפקת
 הומנים קשות. היו הדרכים שתי הקרקע(. )על לאיבוד חליבה )3( או גוי, ע"יחליבה
 יהודי. למשק גוי להכניס מאד עד אז התקשו )תרצ"ו-תרצ"ט(. המאורעות ומניהיו
 להמשיך עידוד וקיבלנו או, השתמשנו ובה סבא בכפר קיימת היתה כזו אפשרותאך

 זצ"ל. איש( )התוון מרן ע"י זובדרכנו
 בעמדה ערבי כפר מול או שכן עצמו הקיבוץ אפשרי, בלתי הדבר היה בגדרה)אולם(
 הקיבוץ כי ההגנה, דרכי על יתחקה אשר ערבי, לתוכו להכניס היה מסוכןקידמית.
 לאיבוד. הליבה מאשך אתרת דרך מצאו לא כן ועל בלילות. אש מטר תחת שניםעמד
 בהם הפרנסה אשר ההם, בזמנים במיוחד רב, כלכלי הפסד בה כרוך היה זו דרךאמנם
 גם או עמדו חברינו אך סוף, ים כקריעת ממש היה יום יום ללחם והמאבק קשההיתה
 והבנסיון

 עליבה. במכונת השימוש על-ידי בשבת החליבה בעיית של הפתרון נמצאלבסוף
 כדי זו, במכונה להשתמש שהזדרז הראשון, הדתי הקיבוץ היה חיים' שיחפץ הואטבעי
 בשבת שחלבו בגלל משקם של החלב תוצרת של השביעי החלק את עוד יפסידושלא

 חלבו כי הפסידו, - המורחי' 'הפועל של - אחרים הדתיים המשקים גםלאיבוד.
 מחלב גבינה שתיעשה כדי שראינו, כפי צבע, על או לחם( או )אורו אוכל על אובשבת
 'חפץ הבר הי"ד," בכרך 'וסף של פוסקת והבלחי הנמרצת פעילותו את לצייןיש בשבת החליבה במכונת לשימוש בקשר קטן. יותר הרבה היה שהפסדם מובן אבלזה,

 מכונת התאמת על-ידי בשבת ההליבה לשאלת פתרון למצוא ש"התאמץחיים',
 רכות איש' 'החוון עזר הבעיה של זה בפתרון ההלכה".'ן לדרישות החשמליתהחליבה
 לנו איפשרו אשר החליבה, למכונת השונים האביזרים אז הורכבו והוראותיופסקיו פי ועל זו. מכונה של הטכניות הבעיות סבך כל לתוך נכנס "הוא : חיים' 'חפץלחברי
 אשר אלה, בפי שקר כי עם, קבל להוכיח "כדי גם-כן. זה וכל ן בשבת" בה החליבהאת
 .י, התורה" לדרישות )המודרניים( החיים )את( להתאים דרך מוצאיםאינם

 - ,ה פתרון התקבל העצמאית, מדינתנו לקיום הראשון בעשור רב, לא r~Tלאחר
 ישראלי ש. הרב גם נתן 11 בעיה על הדתיים. המשקים ניתר - החליבה מכונתשל
 בשבת לחלוב שמותר ומפורט, ממצה הלכתי דיון ולאחר ברורות ופסק דעתו,את

- הם העיקריים כשהנימוקיםבמכונה. - שוב   )=הפסד ופסידה חיים בעלי "צער 
גדול("."

- השחררך נסתתמת - -ופינ,(  4-12[. עמ' א'. נרך שי.א. ~מדע' נ'תורה נשבת. לחייבה חושמיתקן אליעזר. עעת של מאמרו את ר' גנן רננ. עמ' ",(. הערה )ך' הימינ' עמוד השזנה זכך שס. שם.6,( 11. עמ' שם. משמרתו.. עי 'רושלים עי במחזר 
 TJ~tY. וחזוי, האיש87(
 רוב-רסק.?מ, הנ"ל, הימינף, כ'עמוד פורסמה לאחר-מכן רפג-רצו. עמ' תשט"1-תשי"ז, כעורכו, גם לי שימשצ ישראלי שעב והמדינה', 'התורה של י-ח בקובל בהתחלה נתפרסמה ישראלי הרב של זו דעתו חוות8ן(

26נ



- )1924( מתרפ"ד - הרביעית מהעליההחל  לייסד בא"י דתיים יהודים התחילו 
 הנישה בעלי של המובהקים הביטויים אהד היתה 11 פעילות חקלאיים.מושבים

 בבנין פעיל "חלק ולקחת הציוני" ב"קונסנסוס להשתתף שרצוהציונית-דתית,
 מצד הישן-התרדי." היישוב בני של לגישתם בניגוד וזאת והמודרני, החדשהיישוב"

 כל שמידת כד' תוך מודרני משק להפעיל Tfi~3W רצו-כיהודים.דחיים-להוכיח,שני,
 השבת. של אלו גםהמצוות,
- )1923-4( בתרפ"ד הראשוניב הדתיים המנשבים הקמת לאחר קצרזמן  כפר 
 הדרישות בין מהניגוד כתוצאה בשבת החליבה בעיית התעוררה - גדעון וכפרחטים
 בא"י החשובים הפוסקים כל כמעט של ההלכתית דעתם לבין מודרני משק הפעלתשל

 הפוסקים, רוב ידי על נאסרה יהודי על-ידי בשבה שהחליבה היתה הבעיה דאז.ובגולה

 התורה.9' האסורה כמלאכה 'האחרונים' אחרוני ועד הביניים בימי מ'הראשונים'ההל

 כלכלי הפסד לא אך היים', בעל' 'צער היתה בשבת החליבה את להתיר היחידההסיבה
 על חולב כשהוא יהודי, ידי על בדיעבד, או, יהודי לא יד' על רק התירוה ולכן ;רב

 דאו, א"י של הראשי הרב ע"י גם במלואה אומצה זו מחמירה שיטה לאיבוד.הקרקע,

 11, לבעיה להתייחס עליהם כשהיה פרנק, צ.פ. הרב מקומו, וממלא קוק, א.י.הרב

 )1924-1925(. בתרפ"ד-תרפ"ה הנ"ל הראשונים הדתיים במושביםשההתעוררה

 עוזיאל, הרב היה יהודי, על-ידי בשבת החליבה את להתיר היה שמוכן היחיד,הרב

 שלוש ובגלל תנאים בארבעה רק וזאת יפו-תל-אביב,י' של הראשי כרבה אושכיהן

 משפחות מאד הרבה כי ארץ-ישראל, ויישוב רב כספ' הפסד חיים, בעל' צער :סיבות

 זה להיתר להסנים נטה האחרונים הנימוקים שני בגלל החלב. מענף בא"י אזהתפרנסו

 האהרון. הדור של ההשובים הפוסקים אחד וויינברג, הרב גם )1936(בתרצ"ו
 להתיר אופן בשום הסכים ולא ימיו. סוף עד המחמירה בשיטתו המשיך קוקדדב
 חברי 19%3( )סוף בתרצ"ד או בתרצ"ג אליו פנו כאשר יהודי, ע"י בשבת החליבהאת

 פתח- יד על קיבוצית חוות-הכשרה בתר"ץ והקימו מגרמניה ארצה עלו שרובםרודגס,
 היתה לא"י הראשי לרב פנייתם הראשונים. הדתיים הקיבוצכם נוסדו שממנהתקוה,

 כתנועת לציונות החיובי ~Ton בגלל בשבת לחלוב להם שיתיר ההנחה, עלמבוססת

 הייש1נ בני שי ירסס ... "יים a~e בעונד ro1 "27, עמ' 59(. בהערה 1ר' הכאומי הנ.ה נימי ה.ישוב9,(

Tw'n1. ,נ עמ' השי"ת. צתן. ה'"ט. במאה גא.' יהת"ש11ת 
 הוא 'הוד.. ע-י בשנת החייבה את והאוסרים המחמיייס הפוסקים. רוב שי העיקרי ה1ימ1ק"9(

 ימיאנה פעויחה נאופן 1הד1מה תוירה ה.א בשבתשהחיינו
 שי מהתמהי

 .דש.
 ההפרדה בנלי

 משוס עבירה עובר א.נ1 נשנת מאונן אנכל המפריד אוים נה, המשנית מהפסקת האש.שי

 אובי על בשנת הוינ.ם שאם פוסקיפ. הרבה סנורים יבל.דש..
 תיעשה שמהחינ נר. צבע. עי או

 באנציקי1פדיה 11הש11ה מדרבנן. היותר לני אלא סה"ת איסור אית .שתיה. ישמש 1.ארבינה
 ,, , :., , ::., . ,. , ,. '1,,;". "פיהתורה'ב'מ1ידומדע.כרךא.תשל,א.עמ'1(_'י."-' עי החייאות מהסבון.לחקר משה !קם ר' השוה 1נן תשנע-השכב. עמ' השט.ז. ו'. ברךתימ1דית.

 - והרב לציון תראשון מאיר, יעקב הרב עוזיאל: הרב עם הסכמתו את מביע ;1935( שבתרצ"ה מענין91(

- ברכה" "כמכתב )ר' א"י של הספרדיהראשי  ,- "ראשית לפני עויאל' 'משפטי בתחילת נסכמה 

 . , . ,, , ,, 1, ,..דנך.שיהמחנרבעצמ1(.



 שהוכיח כפי בפרט, בא"י החדש וליישוב בכלל היהודי העם של הלאומיתהתחייה
 מכמה יותר הדחוף, מהצירך נבעה עכשיו קוק לרב הפנייה קודמים.נ' מקריםבהרבה
 בעיקר וזאת יהודי, ע"י כשבת להליצה היתר למצוא ינסו שהרבנים לפני-כן,שוים
 א"י(: ויישוב רב הפסד ב"ח, )צער לנ"ל נוסף שונים, וסיבונים חדשות עובדותבגלל
 רגיל באופן בשבת לחלוב נהג. פרות, להם שהיו דאו, בא"י הדתיים היהודים רוב1א(
 ברורה הלכתית הכרעה היתה הגיבו..לכן לא הרבנים אך מוסמך. רב מאת היתרבלי

 והטשטוש. אי-הבהירות המשך את למנוע כדי להיחר, או לאיסורהכרחית,
 את שיחלוב שבת. של לגוי עוד להזדקק היה אי-אפשר בא"י המקומות ברוב)ב(
 הסיכון בגלל וכן מחלות העברת של הסכנה בגלל בעיקר וזאת בשבת, היהודיםפרות

 השניה. העולם מלחמת מרוץ לפני האחרונות בשנים ממשי מאד שנהיההבטחוני.
 יהודים על-ידי והן דתיים צעירים ידי על הן להתפרש, היה עלול ההיתר אי-מתן)ג(

 ושלא ההלכה, לסי יתנהגו אם להתממש יוכל לא א"י של המחודש שהבניןלא-דתיים.
 בלבד. ללא-דתיים הארץ בנין את להשאיר שיש אלא להתקים הדתחם המשקיםיוכלו

 הרב של מתפשרת והבלחי המחמירה גישתו רודגס לחברי שנתבררהלאחר
 כקשר לפני-כן, שנים כעשר שקרה למקרה בדומה קשה, לדילמה נקלעו לא"י,הראשי
 מטעמים קוק הרב התנגד לה שגם ישראל', ל'כנסת דנשימ של הבהירהלזכות

 היה שלא "ראו. כי הפסק", מן עיניהם את 'המ~רחי' מנהיגי "העלימו אזהלכתיכם."
 החליבה של הנידון במקרה פוליטיים"." מטעמים הזאת בעמדה להחזיק להםאפשר
 עצמם דעת על לפעול יכולים שאינם רודגס, חברי הרגישו - יהודי ע"יבשבת
 ואמנם בר-סמכא. מרב היתר לקבל עליהם אלא ידוע, רב של היתר בלי כשבתולחלוב
 בשלושה וזאת מיין. ע/נ בפרנקפורט כדיין שכיהן קירשבוים, מהרב כוה היתרקיבלו
 תל-אביב שדייני )ג( ; חליבה גוי לקרת אפשר שאי )ב( י אוכל על שיחלבו )א( :תנאים
 את יפו-תל-אביב, של הראשי הרב אהרונסון הרב הביע ואמנם הסכמתם. אתיביעו

 לפי נהגו רודגס חברי עב-פ ככתב. תימסר 11 שהסכמתו Tt7D היה לא אולםהסכמתו,
 'אין של ובתחושה בעל-פה, לו הסכים אהרונסון שהרב קירשבוים. הרב שלההיחר
 הרב של - והנרגשת - הברורה לאי-הסכמתו היטב מורעים היו כאשרברירה',
 חומרת את לגמרי הבין לא לא"י הראשי שהרב חשבו אך בנידון, התנהגותם עםקוק

 כאותה הפוסקים מדולי שבליטא, מנילנה גרודזנסקי עוור חיים הרב גםהבעיה.!'

 הרב של האר,. ל'שנת נהקוכה ,ר' שכ.לה בשנת נם א-. אדמת את לעני היתש ימשל. יגון.12(
 העקרונית הסכמתו את השווה כ"כ מד-סו(. עמ' זה, לספר במבוא וכן יג-יד, עמ' תרצ"ז, ם י"קוק,

 י"מ שרגאי, ש,1. של והגשמה' 'חזק )ר' הקיימים עבודתם תנאי על לשמור וביוצים פעלים,לשכיחת
 5(. עמ' )1.7,1983(, תשמ"ג תמוז מכ' ב'הצופה' מאמר אותו ר וכן קנד-ח; עמ'תשט"ז,

 מחדש הודפס זה מאמר תרפ"ט; גיסן בגרמניה, 'דמורחי' ירחון ב'ציוך, אונא גדליה דברי ר'93(
 הרבנות א.. מ~רננשטרן השזזה ונק ,2 עמ' שם. ור' אסא, נ. של לכרו גק,נץ ?יר'1ב"ינום
 131-1. 19 עמ' תשל"ג, וארגתה. ייסודה לארץ-ישראל,הראשית

 שם. הקודמת(, )בהערה הגל בקווין94(
 לא- כמה יימצאו לא יהודי. וכבישוב ייתכן שלא הרב, של 3( והערה לעיל )ר' הנ"ל סברתו כגון95(

 במר ומושבים קיבוצים עשרות קיימים היו זו סברה לעומת כגרים-של-שבת. לשמש שיוכלויחודים,
 )גלכל"ס מעשרם מט?מ.ם והן עקר11"פ מטעמים הן נוי. את נמצא לא שנגס ההקופה.כאותה



 אחרים רבנים כמה הסכימו זאת לעומת הנ"ל. להיתו. בחריפות התנגדהתקופה.
 מוורשא. ברוד והרב בא-י אוסטרובכקי הרב כגון זה. להיתר הציוני-דתימהמחנה

- )1936( תרצ"ו עד - כינהייםאך  הסיבות בגלל הבעיה והחריפה הלכה 
הבאות:

 אהרונסון הרב ואפילו קירשבוים. הרב של הנ"ל ההיתר על ערערו שונים רבנים)א(
 קיימו לא רודגס בקיבוץ הרפת עובדי )ב( זה. בענין לבדו לפסוק עוד מוכן היהלא

 בלבד אוכל קצת על אלא בשבת חלבו ולא המתירים הרבנים דרישת אתלגמרי
 תרצ"ו מחצית עד )ג( המתירים. הרבנים שדרשו כפי ההלב, רוב את ספג לאוהאוכל

 - והכשרות( )קבועים - בא"י המזרחי' 'הפועל של משקיפ שמונה נוסדו.)1936(
 הפתרון את לקבל מוכנים היו לא ואלו ; החשובים הענפים אחד הרפת היתהשבהם
 זה וכלכליים. בטחוניים מטעמים בעיקר וזאת בשבת, יחלוב שערכי הבעיה, שלהרגיל

 של הראשיים הרבנים עם הפוהמ'ז של המשקים nJIDW נציגי של לפגישההיה.הרקע
 מנ"ל, הטענות אח הישובים נציגי העלו זו בפגישה )1936(. תרצ"ו באביביפו-ת"א

 הבעיה חומרת את גם להסביר כדי לרבנים, לפני-כן לפנות רודגס חברי החלושבגללן
 ערביפ העסקת ע"י פתרונה את למצוא תוכל לא שהבעיה לרכנימ. לרמוז כדיוגם

 שיהודי מוסמך. היתר על-ידי אלא הרפתות לביטול ההצעה ע"י אוכגויים-של-שבת
 לא תשובתם את לתת הראשייב הרבנים הבטחת "לאיבוד". ולא בשבת לחלוביורשה
 הפגישה. לאחר השנה בחצי לפחותקוימה.

 דחליבה את להתיר מוכנים שהיו אחרים, רבנים על הזמן באותו נודע זאתלעומת
 בין נבע, שהיתרם מסבירים, מהם כשאחדים - אוכלין" "לתוך יהודי ע"יבשבת
- כא"י שנתהווה הקשה. הסזליטי במצב מהדתחשבותהיתד.  מלצר התכנים כגון 

 מוכניכ היו אחרים רבנים שבליטא. מאיישישוק ורווובסקי בפתח-תקוה כ"ץבירושלים.

 אחרים בתנאים אך אוכל. על לחלוב בלי גם בשבת החליבה את ולהתיר לכתלהרחיק
 הרבנים כל לעומת ואונא. וכטפוגל הרבנים כגון אנשים(, בשני החליבה)כמו

 בשיטת לדבוק הציוני-דתי, מהמחנה גם אחרים, רבנים המשיכו האלוהמתירים
 הרבנים בגון קוק. הרב של בנידון והעקבית המחמירה שיטתו בגלל בעיקרהמחמירים,

 שכגרמניה. מקלן קרליבך ודוד מחיפהקניאל
 פוסק בשם בשבת לחלוב רשאי שיהודי היתר, רשמית פורסם לא עזו כלעכ"פ,

 להטריד יו קשה בעיה המשיכה הדתיים. המשקים חברי על ומקובל וידועמוסמך
 רדתי הקיבוץ צבי. טירת חברי כגון הדתי. הקיבוץ אנשי את ובעיקר ביותר.אותם

 בחרצ"ו 11 במסגרת זו שאלה על השונים הדיונים היתר, בין הוא, לכך ביטויהראשון.

 אחד מצד )א( עיקריות, נקודות שתי בולטות אלו בדיונים )1938(. ובתרצ"ח)1936(
 נכונות היתה לא אחר, מצד )ב( אוכל. על לחלוב ההיתר על להסתמך המגמהמסתמנת
 לתוך ישר חליבה : )כגון המקילים הרבנים רוב על מקובל היה שלא לפתרון.להסכים
 אוכל(. קצת על או הריקהכלי

 רוזנטל, הרב של בהצעתו הפתרון בסוף נמצא המזרחי' 'הפועל של הקיבוציםלגבי

 הסכים ירושלים של רבה פרנק. שהרב 1942(, )סוף תשי"ג מתחילת רודגס, שלהרב
 :" לפני-כן( שנה כ-18 בנידון המחמירה לעמדתו בניגוד )וזאתלה

 דש~ודיעיי.והערה94.3(
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 גבינה. תיעשה הזה הצבוע .מהחלב אורגני, צבע על בשבת יחלבו שהיהודים)א(
 היא, נהם שהעשוב תנאים, כמה קיום אחדי אלא מותרת תהיה לא הזו החליבה)ב(
 שום היה לא ולכן ; גבינה כגון לתוצרת, שבת של כמלב שישתמשו להבטיח,שיש
- זה פסק'דין לפי גם -היתר  'הפועל של שבמושבים נראה ריק. כלי לתוך לחלוב 

 ש. הרב ובראשם המושבים, רבני שפסקו כפי "לאוכלין", לחלוב העדיפוהמזרחי'
 של במושב הראשון הרב גם שהיה )1938(, מחרצ"ה הרואה כפר של הרבישראלי,

'הפוהמ"ז'.
 בעשור בדבר הנוגעים כל של רצונם ולשביעות סופית נפתרה בגובת החליבהבעיית
 הוא, זה פתרון הסמלית. חליבה במכונת להשתמש ההלו כאשר כדינתנו, שלהראשון
 הנוצרות הבעיות, אח לפתור יכולה המודרנית שהטכנולוגיה ל'כלל', טובה דוגמהאגב.
 אגודת-ישראל' 'פועלי של חיים' 'חפץ הקיבוץ עצמה),(. המודרנית התקופה ידיעל
 לאחר בשבת, גם בה ולהשתמש זו מכונה לרכוש שהזדרז הראשון הדתי הקיבוץהיה

 מגדולי איש' 'החזון של להוראותיו בהתאם ההלכה לדרישות הותאמהשהמכונה
 ההסבר ההלכתיות. שאלוחיהם בכל כפוסק להם גם ששימש האחרון, כדורהפוסקים

 חיים והרב קוק הרכ כמו איש', 'החוון : 'פא"י' של הראשון הקיבוץ של 11לראשוניות
 בשבת ידנית לחליבה בקשר הנ"ל מההיתרים אחד לאף הסכים לא גרוד1נסקי,עוור

 חיים' 'חמץ של ההכשרה מקבוצות אחת נמצאה שבו 'גדרה', באיזור יהודי;על-ידי

- )1944( בתשי"ד - שנים עשר לאחר נוסד ושבו )1934(,מתרצ"י  הקיבוץ גם 
 נאלצו כך ומשום ערבי, ע"י בשבת החליבה את הבטחוני המצב איפשר לאעצמו.
 1 החלינה במכונת להשתמש שיכלו עד )לאיבוד(, הקרקע על בשבח לחלובהחברים

 ותמציתי סופיולסיכום
 של ביותר דקשד הבעיה היתה בארץ:ישראל יהודים ע"י בשבת החליבהבעיית

 הניגוד בגלל )1942-1933( חרצ"ד-תשי"ג בשנים בעיקר בא"י הרחייםהמשקים
 - מודרני משק בכל רפת)וח( החזקת של והלאומי הכלכלי הכורח ביןשנוצר
 גישתם לבין - השבוע ימי 7 כל במשך בלבד יהודים ידי על הפרות חליבתשדרשה

 היתה שלא קוק(, א.י. הרב מרן של 11 ואף דאו החשובים הרבנים רוב שלהמחמירה
 שגוי :.או היתה הרבנים הצעת אלא בשבת, שיחלבו ליהודים להתיר אופן בשוםמוכנה
 )לאיבוד(. הקרקע על יחלבו שהיהודים או היהודים פרות אתיחלוב

 שהחזיקו המצוות, שומרי היהודים, רוב שבו מצב, נוצר 11 מחמירה מגישהכתוצאה
 שבת כל עברו ובכך מוסמך, רב של היחר לבקש ובלי כרגיל בשבת חולבים היופרות,
 חרצ"ד ובתחילת חרצ"ג כסוף מהתורה. חמורות עבירות דתיים, יהודים היותםלמרות
 לפתרון ולפעול ליזום 'הפוהמ"ז' של רודגס הקיבוצית ההכשרה חברי החלו)1933(
 מסויימים. בשינויים ולו בשבת לחלוב להם, שיתירו כדי לרבנים, שפנו ידי עלהבעיה

 היו שלא להקלות, הרחי' 'הקיבוץ חברי דבר של בסופו מוכנים היו לאמצד.שני,
 המקילים. הרבנים רוב של דעתם עלמקובלים
- נתקבלווכך  הפוהמ"1 חברי של במשקים הבאים הפתרונות - ראשון בשלב 
 ברוב שנהגו כפי צבע. על )א( בעצמם: המשק חברי ע"י בשבת הפרותלחליבת
 על )ב( לו. הסכים פרנק פ. שהרב רוזנטל. הרב של הה-תר סמך על הדתייםהקיבוצים



 ש. הרב. של ההיתר סמך על היתר, וואת,בין במושבים, בד"כ שנהגו כפיאוכל,
ישראלי.
 כעשור חשמלית חליבה במכונת להשתמש החלו כאשר לגמרי, הגעיה נפתרהלבסוף
 ישראל. מדינת שלהראשון

מקורות

 יבנה( )בקיבוץ הדתי הקיבוץ ארכיוןא.
 מתרצ"ד-לתרי"ג מבחביהם אח אז כחבו שבהם ודמקומות, א-ב לפי הכאי מהאנשיםמכתבים

.)(933-1942(
 רודגס, קיבוץ אונא, גדליה1,
 רודגס(. מקיבוץ )בשליחות ברלין אונא. משה2,
 גרמניה, ענניים, אונא. יצחק ד"ר הרב3,
 רהרגם(. מקיבוץ )בשליחות ברלין יבנה(. בקיבוץ אריה בית )היום: אינטרילילטור דוד4.

 תל-אביב. פחן. סמיךנ
 ;דמ;.ה. מיין, ע,1 פר;קפזרט קירשב~.ם. מ;ר.ל מנתפ הדב7.
 גרמניה_ קלן, קרליבך, דוד הרב",

 רודגס(, של הרב ן )לפני-כן תל-אביב רוזנטל, שמשון אליעזר הרכ9.

 עתונותב.
 הצופה. הארץ, דבר,יומונים!
 )ירושלים(. יעקב קול רודנם(, קבוץ )של קבוצתנו :שבועונים
 הדתה. הקיבוץ של )ירחון עלונים ההוד, ההר, :ירחונים

  ומאמרים ספריםג.

ן תשל"ה. ירושלים, אונא, יצחק מהזר"ר של וחייו משנתו והיחיד, האתדות למען אונא,).  

 תשכ"ד. תל-אביב, ודורשין, שואלין הרב. יצחק אונא2.

 1969. - תשכ"ט תל-אביב, החדשה, בעת ישראל עם חולדות אטינגר,3.

 תשל"ו-1976. ירושלים, הלאומי, הבית בימי היישוב )עורך(, בנימין אליאב4,

 תשי"ח-תשמ"נ ירושלים, ה. ד, כ, א, כרכים הרתית. הציונות של אנציקלופדיה5.

 חשט"1, ירושלים, ו, כרך תלמודית, אנציקלופדיה6.

 תשל"ג. תל-אביב. א', חלק דתי, חלון של חיים פרקי נתן. גרדי7,
 תרצ-ט. ירושלים, משה. אהל הרב, הלוי אביגרוך שמואל דרצ'ינסקי8,

 חשכיה, י"מ-ת-א, י"א, כרך העברית, האנציקלופדיה9.

 982נ. ירושלים, הלאומי. והבית המנדט תשיעי, כרך ארץ-ישראל, של ההיסטוריד10.

 1972. ירושלים, המדינה, קום ועד ההתיישבות מראשית א"י לתולדות כרסא אטלס יהחיה, ואלך נ.1

 חשכ"ב. ירושלים, שני, חלק אש, שרידי הרב, י.י, וויינברג12.

 תשל"א. א', כרך ומדע, תורה משה, וקם13.
 תשט"ו-השי"ת. חל-אביע, ז'-ח', קוב'ן והמדינה. התורה )עורך(, הרב ש. ישראלי ,14

 חשכ"ד. תל-אביב, הימיני, עמוד הרב, ש, ישראלי15.
 חשב-ר. תל-אביב, וחזוני, האיש ק,, כהנא16,
 תשמ"ד. ירושלים, שבת, של גוי י,, כץ17.
 תשל"ד_ המזרחי, המועל של ההתיישבות בתולדות ראשונים צעדים א,, מברך18.

 חשל"ג. י"ם-נתניה, וארגונה. ייסודה לארץ-ישראל, הראשית הרכנות א., מורגנשטרן19.
 תרצ"ה. תל-אביב, עו"ל. משפטי הרב, כ_ עוזיאל20,'



 תשל"א. א', כרך ומדע, תורה אליעזר, עינת21.

 ירושלים, מא, שנה ציון, הי"ט, במאה בא"י להחיישמות הישן היישוב בני של יחסם י., חיים פלס22.

 ת"ש. י"ל, אונא גדליה הרב של לזכרו קבץ )עורך(, הרב ,ש, א רוזנטל23.

 תשי"א, ירושלים, בהן. דעה הרב, י. א. קוק24.

 תרצ"ו. ירושלים, הארץ, שבת חרב, י,, א. קוק25.

 תש"ו. ירושלים. קוק, הרב מוסד כשבת, החליבה שאלת26.
 חשל"ט. שנה, 40 - אליהו שדה27..
 חשט"ז. ירושלים, שגשמה, תזת ש,ז., שרגאי,28.
 תש".מ. :p'yy. גוש שכות, אלץ צמח הוצאת הלכתי, קובץ תחומיי,29.



 פלס י. חייםהר'
ירושלים

 הפתית בהתיישבות בשבת החליבה לבעיותעוד
בארץ-ישראל

 בשבו!," החליבה בענין זצוק"ל מלצר מהגראיזמכתב

 בהת'ישבוה כשנת החליבה על למעשה, וגם להלכה גם השונוה. הדעות אח לסכם ניסיתי ב'בברקאי
 פך. בעל והן בכתב הן זה, מאמרי על רכות תגובות לקבל וכיתי העולם. מלחמות שתי בין בעיקרהרתית,
 מאה הנידין המשא על מענינה דעת חוות ובו שנה 46 לפני שנכתב מכתב, קיבלתי ספורים ימיםלפני
 חיים" "עץ הישיבה וראש רומנו, ישראל ובארץ בירושלים הרבבם מחשובי מלצר, א.1. הרבהגאון

בירושלים.
 הנ"ל. במאמרנו חשובות נקודות כמה מאשךמכתבו

 בשום מוכן היה ולא אוכלין, לתוך בשבת לחלוב שהיעלותה ההצעה על צעק זצ"ל קיק הכהן א.י. הרבי
 בשבת, החליפה את 11 בדרך להתיר ותלילה"( )"חסאופן

 שהחלו ולאחר )בתרצ"ה(, הרב של פטירתו לאחר הענין את להתיר ונטו מהפוסקים כמה אצל חל שינוי'
- )תרצ"והמאורעות  דאו. "י בא לעדנים יהודים בין קשרים איפשרו ולא שכמעט תרצ"ט(, 

 להתיר. מהתחלה צידד ירושלים, של רנה זצ"ל, פרנק e,y_ הכרי
 והם: נזה המתפרסם מהמכתב למדים אנו חרשים דברים גםאולם
 כדלי אוכל קצה רק שמיס שהחולבים ל,, שנורע לאחר הענין, אח ואסר מהיחרז נו חזר פרנק שהרבי

 מפתח-הקוך. כ"ל הרב ושל מלצר הרב של כדעתם היתר שום אין שאוהחלב,
 זו. לבעייה בקשר כשנשאל לענות. רצה לא וגס הנידונה, בבעייה היתך מלצר הרב כתב לא שמעולםי

 המוען. ועל הכותב על פרטים אי-אלוי(
 הפועל-המזרחי מראשי היה פייניל, ר' האחד בני מסלוצק. תרפ"ה כשנח לארץ עלה מלצרהרב

 שטיינמן. צבי הרב חמיו, של הסמלקוחו לאחר רחובות של רכה היה יהודה, צבי ף' האחד ובנובירושלים.
 לכהן החל תרפ"ה, אלול מחודש מכן, ולאחר בסג'רה רב היד ירושלים, יליד חרל"פ, ~מילוח חייםהרב
 השני כנן הוא שנה. ושחיים כארבעים כמשך חשכת חמו, בחודש לפטירתו עד לציון ראשון שלכדבה
 בו' פטירתו ליום עד הרב" "מרכו לישראל המרכ,יח הישיכה ראש חרל"פ הגרי"מ .ישראל גאוז מרןשל

 חשי"ב.כסלו
 זצ"ל. חרל"פ ובולון חיים הרב נכד וק"ש, אברהם ר' של הפרטי למצא.בארכיונו זהכנכתב



 מלצר: א.ז. הרב של מכתבו נוסחכאן

 התרצ"ט שנת מ"ח לחדש ג' ו'עש"ק יוםב"ה
 ת"ו. ירושליםפעיה"ק

 כש"ת סוע-ה הנעלה הגאון הרב ירידימע"כ
 שליט-א חרל"פ ובולון חייםמו"ה
 לציון. דראשוןרב

 וברדדשל1'

 היתר אוירבאך ד"ר לגרב כתבתי לא מעולם כי להודיעו, והנני קבלתי.מכתבו
 השאלה לשאול בשמו, אברכים אלי באו שקמכם כמדומה האובלין. לתוך חליבהע"ר
 והוא הכרעתו. כפי ושיעשו שליט"א פרנק רצ"פ דגאון לשארי אותם ושלחתיהזה,
 מעט רק ומשאירים כהוגן עושים שאין לו כשנודע אך להתיר, צדד מתהלהאמנם

 תקוה. רפתח אב"ד הגאון ירירי אצל 11 בשאלה דו"ד הי' וכבר בזה. אסראוכלים,
 הי' וככר טפל. החלב שיהי' אוכלין כ"כ ישימו לא שבודאי ~ה, מטעם להםואסר
 והגר-ר שליט"א והגרצ-פ אנכי וכתבנו המזרחי, פועלי מאת שאלה מכתבלכולנו
 אוכל ובלא מתירים, ויש אוסרים יש מרובה. האוכל יהי' שבאם שליט"א. מפ"חכ":,

 היתר. שום איןמרובה
 העוסק הי' כי המכתב טופס אצלו יש שבודאי דפ"ת, הרב אצל להתודעינכל

 לצורך אליו הלכתי בחיים. זצ"ל קוק מוהרא"י הגאון מרן שכשהי' אודיעו, אגבבזה,
 שהוא להתיר". "שחט ואמר ההצעה על צעק והוא 1"ל. אונא ד"ר הרב בקשת ע"י1ה

 אינם והתנאים מתקיים ההיתר תנאים. e"Y היתר שכשעושים הנסיון, מןיודע
 שכתבתי. הדברים היו המאורעות, כשגברו פטירתו, אחר ורקמקוימים.

 דוש"ת ידיד"ב בדהארר

(-  מלצר זלמן איסר ( 


