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ב"ח ,ססיון תשס"ג

החיה הנאכלת ,השחיטה ושאר מאכלות אסורות ,נכתבו בתורה,
דיני
בחומשויקרא ,שהוגדר כתורתכהנים,וכן בתורה שבעלפה ,במסכתחולין,
העוסקת בהלכות שחיטה ומאכלות אסורות ,נשנית בסדר קדשים .ואף
הרמב"ם הביא הלכות אלו בספר הקדושה ,לפי שמקדש עמו ישראל
לשמור על השלחן הטהור
שקדשנו במצוותיו ,הבדילנו מן העמיסוציוונו
כיסוד לעבודת הקודש .על קדושתו של השלחן נאמר :ויאמר אלי זה
השלחן אשרלפנ ה' .פתתבמיבחוסיים בשלחן ,בזמןשבית המקדשקיים
ישיו שלחנו של אדם מכפר עליו (חגיגה כז ,).וישראל
מזבח מכפר ,עכ
קדושים שומרים על השלחן הטהור ,השומר אותם ומבדיל אותם
בקדושתם מן העמיס ,השחיטה הכשרה כיסוד השלחן הטהור ,נשמרה
בקפידא בכלקהילותישראל .ודווקא משום חשיבותה ,הביאה את העמים
להתמד לה ולגזור בה גזירות ,כדרן שהתנכלו לכל דבר שבקדושה .ואם
בדורות עברו גזרו האומותגזירות על דת ישראלבגלוי,כדי להעבירם על
דתם ,בעולםהמודרני מבקשיםלגזורגזירות במעטה של קדמה כשהמטרה
קדושת ישראל .במדינות רבות בקשו העמים לאסור את
היא לבטל את
השחיטה מטעמים שונים ,כצער בעליחיים ,רחמנות ,מסיבות בריאות,
הגיינה וכדומה .חכמי ישראל ופרנסיהם עמדו בפרץ.יש מדיעת שבטלו
הגזירות,וישמדינות שאסרו השחיטה הכשרה.
בואו ונחזיק טובה להרה"ג ישראל מאירלויער שליט"א רבה לשעבר של
בזל ,שחקר ודרשוהוכיח את חשיבותה של השחיטההיהודית ומעלותיה,
שככל התורה דרכיהדרכי נעם ואון בה צערבעליחיים ולא חשש ח"ו
לבריאותוהגיינה ושאר טענות שנטענו.כמישידיו רב לו בחכמה זו ,אסף
מחקרים בקובץ נפלא שיצא לאור השם "השחיטה לאור הרקע המדעי
ת
בשנות האלפיים" .הספר יצא לאור בלע"ז כתשובה לגזירות קיימו
במדונותאירופה .מאחר שהיה בו תשובח לחוקי האומות שרצו לגזור על
השחיטה .לצערם הרב טענות השווא כמד השחיטה הכשרה תפסו להם
אחיזה ,גס בקרבבני עמס ,והןרבים עתהעמי הארצות שדוגלים בטענת
הקירוב ,ואוחזים בחבלי שווא לטעון כעד השחיטה ,ולצערנו משמיעים
ביל גם בארץ שחיטה כשרה .על כן נתבקש הרב
קול ברבים ורוצים להג
המחבר שליט"א להוציא לאור הספר החשוב בלשון הקודש בכדי לברר
אמיתה של תורה שכלדרכיהדר נעם ולהראותיפיה והדרה של השחיטה
כיזריזות ,זהירות ,רחמנות ומניעת צער
הכשרה לעיני העננים ,שיש בה
וכדומה.

והננ לברך את הרב המחבר שליט"א ואתמכון משכיל לדודשיזכו לברך
מיוגמר ,להוציא לאור הספר בלשון הקודש להגדיל תורה ולהאדירה.
על ה
ויזכה המחבר להמשיך במחקריו ובספריו מתוך בריאות גופא ונהורא
מעליאוכלטוב סלה.
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מכתבי המלצה

ר,0~rwolז1
Die m~glichst angst- und schmerzfreie Schlachtung 151  תוסalter
Auftrag far den Menschen. Der Verfasser des vorliegenden Buches 151
sowohl promovierter Tierarzt als auch Rabbiner elner Israelitischen
Gemeinde. Seine zur 1961 eKolgten Promotion geh~rende Dissertation
hat er bei dem international bekannten
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"Untersuchungen zum Sch~chtproblem". Diese ergfinzte er ותו1 weiteren
Untersuchungen zu ernem Buch: "Medizinische Aspekte des Sch~chtens".
Dieses Thema hat  תאוdie folgenden Jahre bis heute intensiv beschiRigt.
50 konnte das neue  וחenglischer und deutscher Sprache vorliegende
Werk entstehen,  ותdem er sich ausschliesslich  ?מהdem Sch~chten nach
israelitischemRitus befasst.
Das Schlachtrecht81111הDeutschland alsתוסintegrierender Bestandteil
des Tierschutzrechtes. Das hierin unter "Ausnahme" verankerte
religionsgesetzliche Schlachten/Schichten wird תוdiesem Buch von allen
relevanten Seiten behandelt; dabei werden diej~aischen Religionsgesetze
ebenso  סהעphysiologische Grunaagen und die technischen
Voraussetzungen
dargestellt. Selbstverstindlich finden
~t
bl
ei
rc
sh
ie
chtlUntersuchungen
ich
neuere wissenschaf
und Thesen gebahrende
Beachtung. Ablehnende Ansichten werden beachtet und unter
physiologischenwie religi~sen, aberauch technischenAspekte widerle#.
Da die korrehie Ausfiihrung sowohl beim Fixieren des Tieres wie bei
der 5;chnittfiihrung )2.8. vorherige Prifiang des speziellen
Schichhnessers auf Sch~rfe) ausschlaggebend ar das schnelle
Au~Isschalten der Schmerzempfindung auch  חל51תת0 einer Betiubung
durch schnellstes Ausbluten aus beiden grossen Halsgefhssen 151, muss
der  אגder Ausfiihrung des Sch~chtens gr~sste Aufinerksamkeit
. n e gewidmet
d r e w
Das Wissen dieses Buches k~nnte die Grundlage und
וס8 Leitfaden far elnen wiinschens~
iwerten "Ferti
inachweis" elnes
~igkeitsl
Sch~chters sein.

.

Der Bitte, das Von~rt fhr die deuts(
ichsp)
lrachigen Ausgabe dieses
Buches zu schreiben, 61 ם1
0יgern nachgekommen, auch well ich mich
einem wissenschafftichbegriindetenTierschLitzverbunden fiihleund diese
Monographie fareinen wertvollen Beitragzur Klirung dieses OR
keontr~rtdiskutie
~usserst
lrtenThemas
a
h

.

m

e

h

29.  שטנ1996

Wilhelm Schulze, Hannover (Prof.Dr.med.vet.Dr.h.c.)
DirektorderIQillikfarkleineIQauentierder
Tier~rztlichenHochschule Hannover
e
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PREFACE

צי

As splendid and tvonderfwl as Ntrfafe appears ן0 be, can
al~o be ltard, crleel and pitiless. The preser~atfon of the 1מ1!2ן2"1~dinoses forn~ of anima~ and p~ant
as zvell as their fNft~er dif
,due 10 litnitations 01 space, on~y
ferentiation and develop~nent 2
p-ossible by fl1e reality of death titrough old age, sickness,
"2ade
Islfnger, titirst or destrztction by othef 14ש1%5 1ח1%53. Plants prowide
food for ntany aniPNdls and fl*ese, 1% 11יי%, prowide food 10 יother
aniPttats attd wan. 24 1ט0]ץ8 1% zvl~ich  ]]סexisting anitaal-forws could

"ן4

liz'e togetiscr 1% hafnsony 1סש ם צ1% ivislt. Noie could  סtiyer, 1א!]ט
]א3 rippillg, dayger-tike feeth, or ם
snake, 0,  סsqleic~
tc~itls
yrasping fentacles otitefwise ~oisonotes
noterish thePwsel~es:?

"ן3

as nlankind 4 צ%0! perwitted !0 sl~rvsve zvithout 4אzto[s~ing tise death of ot/*er ziwing titings, 2 שעare  )סleast obtiged
?0
*) אnteat-prodiscing aniwals 1 חslech  םway that they s1effer
tise I~ast ועם01! שאof pain and fear. ן%  אסatfempt ש0 pneet צוגש
ethica~ prel~tise, or 0% the basis of judg7nents zvhich ha~e tfs1(ally

As

]0%9

been criticatly prepared, the 3laughter of cattle according fo
Jeztrish ritual has been forbidden 1% certain countries.

%0!

7% 19587 the Szviss-Israelife נ4330)1!ס10% 0 זCompnsenifilr~ fe
ףrlsested 1"ס1 the ireterinary-PJiysiology InstitNte 01 Zurich LTntser

sity sttldy the
of 2 שאcolnpatibitity of ח03 ע?אslatfghter
~uestion
)1114 present nnt-mal
]-~קroi!8 ) !1011 laals. 1% experintents telltich lasf(8rd
years, and ו% ivhich Dr. 1.41. 7-.evsnger participated, !וא3
~everat
problen~ aras investigated. The fesutts were pwbZished ו% his ו%ם1!511 ]סץd~ssertation 01 1961 entitZed "Unterss(chungen 2%%ש
Sch~chtproblew". Dr. Le~inger then coPtfiNued these stud~es 2מ
Israel, the rest(lts of a/hich, together with earlief Zurich exyeri
%1?!א3, provide fhe confent3 of the book ס2 hand, "Medicai Aspects

of Shechita".
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Many jwdgwents have previously been draaw regarding rirwal
tadictory dpinion have often appeanted and
sla#ghtef, 15 t~hich contrl
י
re-appeafed. The egonoyraph  *םhand  גפ15 my opinio~,  םtuofthy
conffibution eowar(f the clafification of ש413 often-contested pfoble~.

 א.sp~ffi
(Head of the In~titute of
Fhysi(-ioloyy
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University of 2עש1)4ל
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הקדמה
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה .כל פעם שמחבר זוכה
להכין ספר ,זה עבורו משהומיוחד.

בשבילי ,ספר זה אינו דבר מיוחד .עוד מזמן שהתחלתי
באוניברסיטה ,התחלתי לעסוק בנושא זה .את עבודת הדוקטוראט
הראשונה שלי עשיתי באוניברסיטת ציריך ,בהדרכתו הנכבדה
והטובה של פרופסור ה .שפורי ויל .הוא הסכים להדריך אותי,
י
כ
אמר שהוא תמיד מתנגד לדעות קדומות ואיסור השחיטה בשוויץ
הוא דעה קדומה .כשבאתי לבקש עזרתו של פרופסור אחר ,הוא
שלאאזכיר את שמו בעבודה .הוא לא רצה להסתבך עם
התנה
אגודותאתלימניעת צער בעלי חיים ,למרות שידע שאיסור השחיטה
מקורובאנטישמיות ולא רק בגלל צערבעליחיים.
הספר הופיע לראשונה כעבודת דוקטוראט בגרמנית ואוף'כ כחלק
מספרם של האחים מונק :עדות נאמנה על מאבק השחיטה
באירופה ,בצורה מקוצרת בעברית ,ובהרחבה באנגלית .במשך
השנים עסקתי בנושא והעמקתי בו ובשנים האחרונות יצא הספר
בגרמניתואנגליתועכשיו גם בצורתוזובעברית.
הספר שבו אנו עוסקים כעת הוא ,כאמור ,תרגום לעברית ,עם כמה
השלמות .הספר נדפס באנגלית ובגרמנית ,ועוסקים בתרגומו אף
לצרפתית .הואמיוחד,מפני שהוא פורסיריעה מדעיתונוגד סברות
שאינן מדעיות .הנושא שחיטת בעל חיים ללא הימום מוקדם,
מעוררבפי העם התנגדות.זו נובעת מתוך הרגשה ואולי אף מתוך
תודעהאנטישמית.
בשנים האחרונות התברר ,שהתעמולה שעושים ארגוני המלחמה
בצערבעלי חיים ,הגיעה גם לישראל .פרסמנו חלקים נכבדים מעל
דפי "תהודת כשרוול' ואנו רואים שיש צורך בפרסום מלא של הספר,
גם בעברית.
תודתי שלוחה בזה לכל מי שעזרני :פרופסור וו .שולצה מהנובר,
ון משכיל לדוד ,שאפשרו הוצאת הספר
לקרן בולג הרצהיימר ולמכ
במתכונתו הנוכחית ,וכן לכל המדפיסים והמגיהים  -שאו ברכה
מאתה'.
ליה ערב ראש חודש כסלו תשנף'ד

י.מ.לוינגר
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