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 ?את זה ביד והוא בודק את זה  יםרחומו …מה הוא יעשה  ביד: שאלה

' איא לך את לשון מרן בסעיף קים הדעה הראשונה היא כך אני אקריש כמה דעות בפוס, יש: תשובה

לבהמה לפני השחיטה שנותנים ' לפעמים יש כמו לכלוך על הריאה ולכן הגמרא אומרת בביצה לט

 היום זה דבר אחד גם לשתות מים כשהיא שותה הרבה מים ממילא אין סירכות זה מה שעושים 

 מביא לנו את דברי הגמרא' כף החיים על המקום סעיף קטן רלב

דבר שני לפעמים יש סירכא דקה מאוד ועל זה מרן כותב בשם רבי יצחק הלבן שמכניס אצבעו תחת 

סירכא בת יומא היא וכשירה אבל מרן מחמת ההגבהה כל שהוא נפסקה  הסירכא מגביה קצת אם

ירא השם מרבים בבהמת ישראל ואין סומכין על קולא זו אלא בבודק כשר ו מסיים אין להקל בכך אלא

 זהו אבל אם השוחט הזה צולע על ירכו אנחנו פוחדים אולי הוא לא יעשה טוב 

נו שם הוא כותב כך כל הקולא הזו שאמרבני חיי וכנסת הגדולה יש לו ספר הזאת ועוד הרב בעל 

קולא הזו הרמת והריאה כל הוזה נחתך לא היה צריך לא ציפורן ולא סכין לחתוך  הרמת את זהאם ש

קצת יחד עם זה התרוממה  זה  אם כשהרמת את זה  בעלמא אבל לא זזה אז זה סימן שזה לכלוך

שמטריפה את הבהמה כך כותב להלכה הגאון  הריאה זו סירכאשל נחתך מהכובד הריאה ואחר כך 

על המקום סעיף קטן יב זבחי צדק ושאר הפתחי תשובה א במחזיק ברכה מביא אותו כאן "חיד

 האחרונים

 אבל בספר בית דוד חולק 

א "היו עושים כדברי הגאון החיד' חתשעד  84היה מנהג האורגינל עד שנת  ?מה עושים כאן בירושלים

 א "קיבלנו הוראות החיד

היו מביאים פעם בשבוע ירושלים ולא היה להם הרבה בהמות באבל בזמן המלחמה היה כאן מצור 

ה כולה מודבקת תכי ירושלים הי, ללכתהיה צריך להביא מסביב , לשחוט לא היהכדי בהמה אחת 

  84-וברק רוצה להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר אותנו ל

הרים את אם שהרב בית דוד שאפילו דעת הקל על סמך להוא היה ראש השוחטים  'מיוחס'אז הרב 

 הסירכא הריאה קצת זזה נעה ונדה אפילו הכי מותר לאכול מהבהמה הזאת זה מה שהוא עשה 

תגיד היום נחזיר את  ?נכוןטוב נגמרה המלחמה היום יש ברוך השם בהמות בשפע בשר בשפע 

 -ב ממשיכים גם 84הזו בשנת התחילו עם הקולא  !מקומה כמו שהיה לפני המלחמה לא לעה הלכה

ממילא יש בעיה בכל זה  ,ממשיך עדיין …ממשיכים אצל השוחטים עדיין המצור לא ירד 84-ו 84 84

 ...01... 01 011%בירושלים הוא חלק אבל לא  החלקכך ש

 :....שאלה

 שיהיו בריאים 011 -למעלה מ בכל יום ירדו פעם היו שוחטים: תשובה

ביום שבת והסביר  'רחלאהל 'שיעור בדיבר על הנושא הזה בהוא שנה  01לפני בזמנו חכם בן ציון 

 אמיתי החלק זה לא חלק ממש  'חלק'שהיום אין לנו  ואמראמר את הדברים האלה 

לא הבינו בדיוק על מה מדובר ואמרתי  כשאמרתי את השיעור שאלו אותי החברים חלקלמחורת 

 הסברתי את הדברים בדיוק 

גם קלטות ששון גריידי ראש השוחטים כאן קיבל את הקלטת לידו שמע מה אני אומר שאני מדבר יש ו

בשביל מה אתה צריך  :יש לי כאן קלטת אמרת כך וכך אמרתי לויחד עם הבנים למחרת בא אצלי 

אני כך וכך אמר חכם בן ציון אני התלמיד שלו ו :אני יגיד לך את זה בשידור חי אמרתי לו ?קלטת

 זהו שתק .א אמרוחזרתי על מה שה

הוא רצה  ,ה הרב הראשיהיאבא  אז בזמנו ,הוא הלך לאבא ,הוא ראה שאני לא זז מהעמדה שלי

 …תחזור בך ו ,נו: שאבא יגיד לי



הכנסת דעת הלכה כמו האולי  ?הלכה כמו הרב בית דודש מי אמר לך : אמר לואז אבא שאל אותו 

לא יהיה  'בני חיי'אם נעשה כמו  :ענה לאבא אז הוא ?…ולמה אתה ?ומחזיק ברכה ,בני חיי ,הגדולה

מה אכפת  ?אז מה יש ,יהיה קצת ,לא יהיה הרבה אז, נו: שאל אותואבא   …קצתהרבה חלק יהיה 

 שתק  …?או קצתחלק אתה מקבל משכורת לפי אם יש הרבה  ?לך

 !עושים מה שליבם חפץ …בלי הסכמה כמו שאומרים אבל הם ממשיכיםזהו נפרדו 

 


