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  ד"בס

  98 #בולעטין
  וועד הכשרות

  ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
  והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

  ה"נ תשכסלוחודש 

  
  ' איסור נורא על שחיטה תלוי

  סו סימן אלעזר פקודת
  .ק"לפ ן"תרו וישלח ק"עש אונגוואר ה"ב

 מובהק  דיין  י"נ'  ישעי  ה"מו  ת"כש  קהצדי  ג"המאוה  הרב  פ"ידינ  לכבוד  רב  וישע  ט"שוכ
  .א"יע דאוהעל היראים דקהל

 נהגו  והשוחטים  עץ  על  שתלויים  באופן  העגלים  שחיטת  על  בשאלתו  הגיעני  עתה  יקרתו
' ו'  דסי  לההיא  לדמותו  יש  ד"לע  הנה.  לא  או  במנהגם  להחזיק  יש  האם,  הזה  באופן  לשחוט
 לשחוט  אין  דלכתחילה  ך"בש  ועיין,  מותר  דבדיעבד  בידו  תלוש  בסכין  ואוחז  למעלה  בצואר
 על  שתכביד  א"שא  למעלה  הצואר  בקשור  רק  מתיר  אינו  בדיעבד  דגם  ש"בתב  ועיין.  ככה

 משום,  מהני  דלא  מדבריו  נראה  האוחז  באדם  גם,  אסורה  בדיעבד  גם  ה"בלא  אבל,  הסכין
 דוקא  לאו  הסכין  על  ע"א  תכביד  שמא  דהחשש  והנראה.  עצמה  והכביד  עליו  תקפו  שמא
 חשש  יש,  ואנה  אנה  לנוע  שתוכל  באופן  למטה  הבהמה  בצואר  דגם,  למעלה  הבהמה  ארבצו
 היא  היורדת  הבהמה  רוח  לשער  יוכל  ומי  גוני  בכל  ע"א  תציל  מות  ואימת  צער  דמשום,  זה

 כדרך אך דרסה והוי הסכין על תכביד ובהצלתה בפחדה ראשה הגביה ואם, למעלה  או  למטה
 שתגביה  לה  א"א  הסכין  ואת  אוחזה  והשוחט,  הקשור  הארץ  על  בשוכבת  סתמא  השחיטה
 עלי  תקפתו  שמא  בראשה  אוחזים  אם  אף,  עץ  על'  בתלוי  אבל,  הסכין  על  ותכביד  צוארה
 רק  למעלה  בסכין  להתיר  אין  באויר'  תלוי  גם  כ"וא,  הסכין  על  ותכביד  אחת  רגע  האנשים
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 מי  האנשים  על  לתקף  כ"כ  בכחה  דאין  לגסות  עגלים  בין  ולחלק,  למטה  קשור  שהצואר  באופן
 ועל,  לרגעים  אנשים  ידי  מתחת  עצמי  את  שומט  רך  עגל  גם  כי  מעיד  והנסיון,  זה  לשער  יוכל
 ימי  וכל,  זה  מנהג  לבטל  ויש,  השוחטים  מנהג  טוב  לא  ומעתה.  להתיר  יש  בקשור  רק  כן

 מזה  ידע  לא  ה"זללה  וקדושו  ישראל  גאון  ו"אאמ  גם  ס"ובל,  מזה  שמעתי  לא  באוהעל  שהייתי
  .וותיקין חכמים פי על מנהג אינו השוחטים גושנה ומנהג
 ם"הרמב  הסכמת  פי  על  ואולי  השוחטים  כן  נהגו  מקומות  בקצת  כי  ושמעתי  חקרתי  והנה
 שכיבה  כמו  הוי  שזה  ואפשר,  השוחט  ברכי  על  מונח  והראש  הידים  אוחז  והטבח  דכתה  דשם
 אפשר  אי  כי,  בזה  מגמגם  לבי  אבל,  להשוחטים  זכות  להמציא  יש  זה  ובאופן  הארץ  על

 בכל  והן,  צוארו  לקשור  דמי  ולא,  בשחיטה  עסוקות  דהידים  כיון  יתנענוע  שלא  להשוחט
 ד"ואב  רב  שאנכי  ובהיות,  הארץ  על  שכיבה  באופן'  תהי  שהשחיטה  היינו  מגעת  שידו  מקום
 פנים  עזי  שם  קמו  כי  אף,  בקולי  לשמוע  מחויבים  הקהלה  אנשי  וכל,  דאוהעל  היראים  דקהל
 דשם  י"נ  ב"השו  את  אצוה  כן  ועל,  טוב  תיקון  מכל  ימנענועי  לא  האלה  םכסילי,  התורה  בוזי
  .פ"אוהכ ה"הדוש, הארץ על בשוכבים רק עגלים ישחטו לא כי

  .ה"זללה' ירמי ר"מוהר בהגאון לעוו אלעזר


