א .שבת צה.

חליבה בשבת
ו .אורח משפט | שבת סד ה

ט .חזון איש | הלכות שבת ,סימן נ"ו ,ד

ח .חזון איש | הלכות שבת ,סימן נ"ו ,א

ב .שבת קמד:
י .חזון איש | הלכות שבת ,סימן ל"ח ,ד

ג .שו"ע או"ח | הל' יו"ט ,תק"ה

ד .שו"ע או"ח | הל' שבת ,ש"ה

א .בהמה שהיא עומדת לאכילה ורוצה לחלוב
אותה לאכול החלב ,אם לקדירה שאין בה אוכלין,
אסור .ואם יש בה אוכלין ,מותר ,וכגון שבא החלב
לתקנו ,או שיש בה פרורין והחלב נבלע בהם; אבל
החולב כל צאנו לא הותר מפני פרוסה שנותן בכלי.

כ .מותר לומר לאינו יהודי לחלוב בהמתו בשבת
משום צער בעלי חיים שהחלב מצערה ,והחלב
אסור בו ביום .וי"א שצריך לקנותו מן האינו יהודי
בדבר מועט ,שלא יהא נראה כחולב לצורך
ישראל.

מגן אברהם

מגן אברהם

א (פמ"ג) (מחה"ש) עומדת לאכילה .אבל בהמה שעומדת
לגדל וולדות או לחלב' ה"ל מוקצה ואסור בכל ענין
ולמאן דשרי מוקצה הכל שרי דאי בעי שחיט לה ואוכל
הכל (כ"מ בר"ן והג"א):

יב (פמ"ג) (מחה"ש) מותר לומר .וה"ה דמותר לומר
לעכו"ם להמרות האווזות פעם א' ביום משום צער ב"ח
דאין יכולים לאכול (תשובת רמ"א סי' ע"ט) ומשמע שם
דאי ליכא עכו"ם שרי ע"י ישראל משום צער ב"ח וטוב
לעשות ע"י קטן ,כתב הרמב"ם החולב לתוך כלי חייב
לתוך אוכל פטור והחלב אסור אפילו חולב לתוך אוכל
כיון דבהמה אינה ראויה לאכילה הוי מוקצה ועסי'
תק"ה ועסי' ש"ך:

ב (פמ"ג) (מחה"ש) שאין בה אוכלין אסור .דה"ל נולד
דמעיקרא אוכל והשתא משקה ואם יש בה אוכלים ה"ל
משקה הבא לאוכל וכאוכל דמי וצ"ע דבסימן ש"ך ס"ז
כתב דלר"ח אסור ולמה סתם כאן וצ"ל דבי"ט דעתו
להקל עמ"ש שם ס"ה:

ה .תרשים מכונת גרמא | מכון צומת

יג (פמ"ג) (מחה"ש) שצריך לקנותו .דוקא
בעכו"ם מן השוק אבל בשפחות שנשכרות
לכל השנה לכל מלאכה א"צ לומר לו טול
החלב לעצמך ולקנותו ממנו דכל מה
שעושה עכו"ם בבית ישראל אדעת'
דנפשיה קעביד לקבל שכרו דאדעתא
דהכי נשכר מתחלה עכ"ל ב"ח סי' ש"ך
וצ"ע דאדרב' כששכרו לשנה גרע טפי
כמ"ש סי' רמ"ד סס"ה וע"ק דבביתו של
ישראל אפי' קצץ אסור כמ"ש סי' רנ"ב ס"ב
ומ"מ העולם נוהגין כסברא ראשונה
דמשום צער ב"ח שרי אמירה לעכו"ם
ומ"מ טוב לחלוב לתוך האוכל כדי שיהיה
שבות דשבות כמש"ל:

ז .שמירת שבת כהלכתה | פרק כ"ז
יא .חזון איש | הלכות שבת ,סימן נ"ו ,ד

